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স্ামলেট। 
অর্থাৎ 

মহাকবি সেকৃষ্পিয়র কৃত স্ত্রপ্রসিদ্ধ কাব্যের 

বঙ্গানুবাদ । 

্পপপ্পটাবটেট বটি 0৯ সপ 

শ্্রীচণ্তীপ্রসীদ ঘোঁষ কৃত। 

£১07)])2770) 1) এশা 1১007৮৮৪110, 

2২9. 64) €9070075 উপুশগতাওা) 01০04, 

১63% 





নাট্টোলিখিত ব্যক্তিগণ । 
পুরুষ | 

ক্ুডিযাস্ (0170110ন ), ডেন্মাকেব বাঁজা। 

হামূলেট ([ঢ200101) ডেনুমার্কের ভনপৃপ্ন নরপতির পুল ও 
বকুমান রাজার জ্রাতুষ্পুত্র ॥ 

হোঁরেমিএ €1127৮70 ) হামলেটেব বন্ধু | 

পলোঁনিয়াস্ €01001)205 ) গ্রপান সন্িৰ। 

লেষার্টিন্( 1০2৮৫৪ ) ঁ পুক্র। 

ভণ্টিমাণ্ু ড]17700)0 

কর্নিলয়াস্ | (10721011779 ূ 

রোজেন নান্জ, এ10801)0701712 ২ সভাসদগণ। 

গিল্ডনষ্টারণ | 00711079৬৮1 | 
অস্রিক ১ (০0১৮০) ॥ 

জট্নক ভদ্র লোক । 
পুবৌভিত। 

মসিলা 77০০11113 

বার্ণডে। 1 13071777009 ূ -দৈনিকন্গয় 1) 

ফ্রানসিস্কো! (7৮070500)  জটৈেনক সেনা। 
বেণান্ডে। (189510019) পলোনিয়াসের ভৃত্য । 
জনৈক সৈল্গাঁধাক্ষ । 
ইংবাজ রাজদুত। 
ভূত হামলেটের পিতার প্রেতাত্মা । 
ফারটিনব্রা (79711719779) নর্9:য়র রাজপুজ | 

ভূত্যগণ, সমাধি খননকরিগণ ইত্যাদ। 

স্ত্রী। 
জারটড. (9০৮1৮00০ )-ডেন্মাককের রাণী ও হাম্লেটের মীতা। 
ছঢফেলিরা (01)16]1%) পলোনিয়াসের কন্তা । 

সংযোগস্থল----ডেন্মাক.। 





ভ্য।মূলেট 

পথম অঙ্ক । 

গথ্ম্ গাভান্ক 1 

এল্সিনোৌর_-ছুর্গসমীপস্থু পথ । 
ক্র্যান্কিস্কৌ চৌকি দিতেছে । 

বার্নার্ভোর গুবেশ। 

বার! কে আস এখানে ? 

ফ্রযান্। দাও প্রত্যুন্তরর মোবে কে তুম গথানে ? 

বার। দীর্ঘায়ু হউন ডেন্মাক অধিপতি । 
ফ্যান । বার্নীভো % । 

বার। আমিই সেই । 

ক্র্যান্। আপিয়াছ ষথাকাঁলে প্রহর। করিতে । 

বার। দ্বিপ্রহর হখ়েছে অতীত, 

যাও গৃহে করিত বিশ্বাম। 

স্্যান্! ধন্বাদ বার্নাড়ো 'তাঁমায় 

শীতে বড় ভা শ শদীর। 



হ্যামলেট, । [১ম অদ্ধ।) 

পার) ভাল, যাও করগে বিশ্রাম 
হোবেদিও মাসি লাস্ সনে 

বদি হয় পথে দেখা, 

সি 1ল্ তবে হইতে নতৃর। 

(ভাত খে রঃ লা পিন ((হারেনিও ও মাঁসিলামের প্রবেশ 

ভ্যান পদ-শব শুশি যেন দুরে ও 

বোধ হর আগত তাহারা, 

কে তোৌনবা দেহ পরিচয় ? 

হবে । এ রাজের বান্ধব আনম্রা। 

খাসি! ন্ সহ সম্বন্ধে গঠিত । 

ক্যান। হইনু বিদায়, 

মন্দলে বজনী যেন যান। 

সাসি। এব, সুবীর সৈনিক, 

তব স্থানে কোন্ জন হ'ল দিযৌজিত $ 

খ্র)ান। বাঁর্নাড়ে। আনার স্থানে, 

বিদার--পিদাধ | (প্রশ্থান)। 

মাঁসি। বার্নাডে 11! 

বার।  বলিবা অভি প্রা ? 

একি, হোঁরেমিও হেথা ? 

[হার তারি এক অংশ বটে। 

বাদ ভাল হল, 

অন্তরের সহ, হোবেশিও মাদিলামে করি আবাহন 

হোয়ে । জিও কফি হসযেছিল তার আবিভীব ? 



[ ১ম গাঙ্ক। ] হাসলে, | 

খর । এপলও কিছুই আমি হেরিনি লগালে । 
মাসি। বন্ধু হোরেসিও 

কহে ইভা আতঙ্ক কেহ, 

কোনরাপে গ্তায় নামানে। 

তাঁত আজ এনেছি এখানে, 

করাইতে সই দৃণ্য গ্রাতাক্ষ উহার । 
সন্দেহ মিটিবে, 

অবিশ্বাস না রহিলে আব? 

হাতে । জন্মাদ-প্রলাপ। 

কভু আখিডাব নাতি হবে তাত । 

ভিষ্ঠ ক্ষণকীল, 

কর কর্ণপাত পুন্দেব ঘটনা, 

বিগত যাঁমনীদ্বয়ে হেবেছি যে সং 

প্রতাক্ষ, তাহাই আছি কবিব বন! 

হবে| ভাল, মোরা হইনু নীরব, 

গ্রতঙ্দ যা ভেরেছু নয়নে 

কহ তার বিশেষ বিস্তাবি? | 

নর গত নিশি যোগে- 

অহ (ঘ নক্ষত্র সব ছেবিষ্ক নএনে, 

আকার মত উজনিঃ পশ্চিমাকীশ 

ছিল দ।টিমান, 

সাসিলাস্ ও আমি 

সতর্কে প্রহর কার্যে আছিন্ু নিরভ, 

ঘটিকায় একটা বাজিল। 



হ্াঁমিলেট। [১ম অঙ্ক ।] 

মারি । চুপ, চুপ 

এ দেখ কোথা হতে আসে! 

(ভুতের প্রবেশ )। 

বারু। দেই সে আকুতি, 

এ রীজোর মৃত অধিপতি ॥ 

মার। স্থবিদ্বান হোরেসিও তুমি, 

কর প্রশ্ন এর সনে । 

বার । (হেোবেসিওব প্রতি) 

ভাল ধরে কর নিরীক্ষণ; 

নহে একি বাজার গঠন % 

হেরে | তাঁই--তাঁই বটে 9-- 

সভয়ে বিশ্ময়ে আমি হয়েছি স্তশ্তিত । 

বার্ু। কেহ ওবে কর সম্ভংবণ। 

মার হোরেলিও, জিজ্ঞান উহারে। 

হোবে। কে তুইরে ভূতযোনি দেহ রে উত্তর» 

রজনীর অদ্ধ যাষে, | 

মৃত ভূপতঠির তুই ধণবেশ ধরি” 
কি ছলে ছলিতে এলি % 

ঈশ্বরের শ্পবিভ্র নামে 

আজ্ঞা করি, থেকো না নীরব |; 

মার। তব বাক্যে পাইয়াছে রোষ। 

বার। দেখ ইহ যাইতেছে চলে।, 

হোবে। তিষ্ _ ভিষ্ঠ, 

*. আজ্ঞা করি দেহ রে উত্তর | 



( ১ম গর্ভাঙ্ক |] হ্যামলেট, | 

(ভূতের তিরোভাব )। 
আরু। গিয়াছে চলিয়া, 

দিবে না উত্তর কিছু । 

বর । হোরেপিও, এখন কি বল? 

পাংশ্ুবরণ কেন হল বদন তোশার £ 

কাপিতেছ ঘন ঘন, 

মুখে আব সবে না বচন 

তক্ট হইতে | 

নছে ইহ স্ত্য কিত্ষটনা ? 

কি ধাব্ণা এবে তব মনে? 

হুাটবে। ঈপ্ঘন শপথ, 
এ বিশ্বাস হত না আশার, 

স্বচক্ষে স্দি না আমি ভেরিভাম ইহা । 

দার! বাজার সদ্বশ নহে আক্কৃতি ইহার % 

হোরে | যেকপ আকুতি তীর ঠিক সেইরূপ । 

দপাঁ নর €য়ে বাজার 

কৰিবাবে দর্প চুর্ন স্বীয় নৃপতি, 
বন্ম তুণে শোভিত, মুখে বোর ভাবি, 

বাহিরিলা যেই বেশে, 

সেই বেশে আজি 

এন্বও আবির্ভাব হেবি। 

মাসি । এইরূপ বাত্রিদ্ধয়ে দেখেছি নয়নে, 

রণবেশে মহারাজ প্রহরী আপনি । 

হারে । নাছি জাশি কি উদ্দেশ করিতে সাধন, 



্ 

মাপি। 

হেবে। 

হ্থাঁমলেট। [১ম অঙ্ক |] 

রাজাঞ্তি ধরি ইহ! করে আগমন | 

যতদূর জ্ঞান বুদ্ধি মম) 

তাছে অনুমাঁনি, 

ইহ] রাঁঙ্যের মঙ্গল। 

এস বসি সবেঃ 

জাঁন যাঁদ কেহ, কহ তবে, 

কেন আজি কালি এত সতর্ক পাহাঁর! ? 
কেন এত অন্তর শস্ত কাঁনানের গোলা 

দেশদেশাশ্ুব হ'তে হয় সংগৃহীত ? 

কেন যত শরমজীবিগণ 

নিশাগেও নী কৰে বিশ্রাম, 

অধিরান কর্মে অগ্রত ? 

বারাবার নাহি আছে জ্ঞান, 
রবিদারে নাহিও খিখান ? 
দিনগান রগনীতে নাহিক প্রভেদ, 
ঘন্মদেহে সবে দেখি কাব্যে অঙ্গুর ত,. 

তকে প:-ব আমার কহ জানাতে এ সব? 

পারি আমি, 

অন্ততঃ যাহ? বা.জ্য জনরব | 

আশগাদের স্বর্গার রাজন, 
চুপিবারে নরওরে রাজার দান্তিকভা, 
ধরিলেন অনি ববে, 

ফাঁর্টি ন্ব্াঁস নরওয়ে ভূপতি 

নহে 

* প্রাণ দিল বাজার সমরে। 



[১ম গর্ভান্ক । ] হাঁষ্লেট: | 

হের । 

সেই রূণে আমাদের স্বর্গীয় ভূপত্তি 

বৃদ্ধ হা'মলেট ও সলব গ্রণালীমতে 

কশতকাংশ জনপদ নবগুমে বীজ 

নিজরাজ্য অন্তভুক্ত করেন আপলি। 

তদবধি তেই সব তেশ 

৭ বাঁজেোব শিখিমতি ক্ৈছে শে নয 

এবে শুনি বাজান মবণ, 
টি টি হু স্থা” টা বদ ০ ফর্চিনআ্রাস, বন্তমান নর হয়ে ভুপাতি 

সজ্জীভত ভে রণে 

আস উদ্ধাবিতে 

শজ পুর্ব অধিকর | 

তাই এত সশজ্ পাহারা, 
সেই হেতু রণ-জ্ায়োজন | 

যা বাঁণলে সত্য বলি হব অন্মান, 

নোঁধ হয় সেই ভে 

বুদ্ধ রাজী শ্যাম্লেউ 

বণ বেশ করি পশ্িিধান, 

রা আপনি নৈবত | 

প্রাক্রাশ্থ বোমের ভপারি 

বারব্র পীজরের স্মন্িলে অস্থি, 

গাঁতে কাটা পিয়া উঠে, 

ধমনীতে রক্ত ছুটে, 

আপনার আপনি বৈস্মবি | 

শুনিয়াছি সেই কক্স দিন, 

শপাস্প 



( সটকিতে ) 

হাঁম্লেট। [১মঅঙ্ক।] 

কবর করিরা ভেদ 

নান মুক্তি করিতে ভ্রমণ | 
তারা মান নীলাকাশে, 

ঘন উন্ধাপাত খসে, 

শিবাকুল ডাকিয়া মাকুল। 

পরে স্মর, 

কি ভীষণ হত্যাকাণ্ড হইল সাধিত । 

( ভূতের পুনঃ প্রবেশ ) 

দেখ, দেখ, কোথা হতে আবার আ(টিলও, 

এবীর মহজে ওরে দিব না যাইতে, 

হই হব ভস্মীভূত 

(ভূতের প্রাতি) 

তিষ্ঠ মাগাজীব, 

যদি থাকে শবের ক্ষমত?, 

কিৎবাঁ শক্ত বাক্য কছিবারে, 

কহ বাক্য আমার সহিত । 

মানব শক্তিতে যদি আচরিলে কিছু, 

উপকার হয় তব, কহ তা প্রকাশি। 

যদি কেন ভবিষ্যৎ জ্ঞানে 

পার জানিবারে, 

এ রাজ্যের শহাঁশুভ করিছে নিভর, 

সবিশেষ প্রকাশিয়া কহ। 



[১মগর্ডঙ্ক।] হ্যামলেট । 

কিংবা যবে আছিলে জীবনে, 

করিগাছ ধন রক্ষা কোন গুপ্তস্থানে, 

সেই হেতু গভীর নিশীথে, 

ভাঁগুার গ্রহবা দিতে আস, 

তাহা কহ ৭ 

[ নেপথ্যে কুক্কুটের ধ্বনি ] 

বল, বল যাইও না চ”লে, 

মাঁপিলাস যাঁয় তৰ দিকে, 

নিবারণ কর ওবরে। 

সাসি। অব্ত্রের সাহায্যে গতি করিন কি বোঁধ £ 

হোরে। কর, যদি নাহি মানে মানা। 

বার] এই যে এখাঁনে ! 

(অস্ত হ্) 

হোঁরে । এ যে মম সঙ্গিধানে ! 

মার্। 

বার। 

( অস্ত্রাঘ'ত ) 

যাঁঃ গেল কোথা চলি । 

উচিত না হল আমাদের, 

অসম্মান করিতে ইহার । 

সমীরণে অন্ত্রাধীত করিম কেবল, 

ব্যঙ্গ করি. চলি গেল ভ্রকুটী করিয়! | 

কহিত ও কথা, 

কিন্ত কুক্কুটের ভাক শুনি 

মিলাইল বাঁযুসনে নয়ন-পলকে ।! 

হোরে। যেন মহাপাঁপী, 



মার্। 

হাম্লেট,। [১ম জঙ। 

ভীষণ আহ্বানে, 

মিলি গেল সমীরণ সনে । 

শুনেছি কুকুটকূল আপনার স্বরে 

ডাকি আনে দিবাকরে ধরার উপরি । 

দোষী পাপী আত্মা সব, 

আনলে অনিলে কিংবা ভূধর সলিলে 

যে যথায় থাকে, 

কুক্ুটের ডাক লহ হয় তিরোধান, 

যার চলি কর্ম-ফল করিবারে ভোগ । 

বর্তমান এ দৃপ্ত নেহারি, 

গল্প সত্যে পরিণত হয়। 

কুকুটের ডাক সনে 

হেরিল'ম অৃশ্ঠ ইহার | 
শুনিয়াছি, 

আমাদের ত্রাণকণ্ভী যবে 

নরদেহে আবিভাব হলেন ধরার, 

সমস্ত যামিনী বাপি কুকুটের কুল 

নিজ রবে ধরণী ছাল ; 

ভূতযোনী সে শর্ধরী নাহি দিল দেখা । 

হোরে । আমিও শুনেছি বটে, 

বাহ তুমি করিলে বর্ণনী, 
অবিশ্বাস করিতে না পারি 

প্রত্যক্ষ পাইয়া নিদর্শন ; 
অই দেখ পুর্ব দিক হইল লোহিত» 



[১মগর্ভাঙ্ক। ] হাঁমালেট, | ১১ 

মার | 

প্রহরার কীর্ধা হ'ল শেব। 

চল যাঁই সবে খিলি যুবরাজ পাশে, 
কহি গিয়া এ সব ঘটনা । 

জানিও নিশ্চিত, 

নীরব যদিও উহ? আমাদের পাশে, 

ক'বে কথা কুমারের সনে। 

কি যুক্তি সবার, 

রাজ্ভক্তি, বাজপ্রেম, কর্তব্যের জ্ঞানে, 

উচিত কি নয় আমাদের, 

কহিতে এ মণ কথা 

রাগপুক্র পাশে? 

কর্তব্য সম্পূর্ণ ইথে। 

জানি আমি কোথা যুবরাজ 

এ সময় হন অধিষ্ঠান। 

বিলম্ব না করি, 

চল সবে তাহার সমীপে । 
পরিোপসপাসপও বরা 



দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক 1 

বাঁজপ্রাসাদস্থ দরদালান। 

(ক্মাজী, রাঁণী, হামূলেটও পলোনিয়াস, লেয়ারটিস্সঃ 

বাশজা | 

ভণ্টিম)1ও কর্মিলিয়াস্, আমীরগণ ও 

অনুচরবণের প্রবেশ |) 

পুজ্যপাদ জো আাতি। 

কাদাইয়া এজাকুল সমস্ত নগরী, 

অকালে কালের গর্তে করিলা শয়ন " 

হায় মুড নর ক্ষীণ প্রাণ . 

কেমনে বুঝিবে বল ত্রশ্ববিক লীলা ? 

কাদে প্রাণ প্রাণের সোদর হেতু, 

কর্তব্য ঝুঁঝয়ী বাঁধি বুক; 

ধু ধু জলে অনলের শিখা, 

তাহে করি অঙ্গার আবুত। 

পুজ্যপাঁদ মহারাণী ভগিনী আমর, 

অল্পমতি সম্ভীনে লইয়া 

কেমনে করিবে বল রাজের শাসন ? 

সেই হেতু, 
লয়ে অভিমত তোমাদের, 

ভগিনীরে মহিযী করিয়া 

বসাইয়। বাম পাশে 

করিতেছি রাজ্যের শাসন । 



[খ্য়গর্ভাক্ষ।] হ্যামলেট ১৩ 

কনি 

ভণ্টি 

বালা । 

শুনিতেছি যুবা ফর্টনত্রান্, 

শুনিয়া ভ্রাতির স্তন, 

মহোৌলীনে আনে রণমাজে, 

উদ্ধারিতে সেই সন দেশ, 

যাহা বিজয়ী অগ্রজ মম, 

সমর-পন্ধতি-মতে, 

এ রাণ্জার অন্তভূক্ত গিয়াছেন করি | 

পিভব্য তাহার বুদ্ধ, 

রুগ্ন শব্যাপবি, 

আছে বভদিন ধবি। 

নাহি জানে অল্পমতি ভ্রাতজ মনন । 

অতএব বাজ.লিপি লয়ে, 

কর্ণিপিগ্ ভপ্টিম্যাও সহ; 

যাও ত্বর। তাহার সমীপে । 

ভানাইয়া মম ননক্কার, 

এই লিপি দিও তাঁর করে। 

অধিক কি নিন উপদেশ, 

দৌত্যকাধ্যে তৌনর! পণ্ডিত । 

শিবোধার্ধা রাজার আদেশ, 

বিধিমতে দৌত্যকাঁধ্য করিব পাপন | 

সন্দেহ নাহিক তা; 

অন্তরের সহ আশীব্বাদ করি উভে। 

২ 



হ্াঁযূলেট, | [১ম অঙ্ক।] 

( কমিলিয়াস্ ও ভণ্টিমাঁগের প্রস্থন) 

-লেয়া শি 

পবাজা। 

গ্গা । 

কি সংবাদ লেয়ারটন তব? 

জানি আমি আছে বাঞ্ী কিন্তু, 

কিবা বাঞ্ছ। পুরাঁব তোমার ? 

তব পিভা রাজ্যের সচাব, 

তার স্থমন্ত্রণে 

চলে এ বিশান ব্রাজ্য, 

তার পুত্রে কি আছে অদেয়? 

প্রবল প্রতাপশালী বাঁরেন্্র রাজন, 

কান্ন রাজা তেয়াগিয়া 

স্ব-ইচ্ছায় এসেছি এখানে, 

হেরিবারে তব আভথেক । 

আমার ব্তবা কাধ্য হয়েছে সম ধা, 

তেই এবে ভিন্মণ মাগি তব মন্নিধানে, 

আজ্ঞা দেহ ফিরে যেতে মোরে, : 

আসিপ়াছি যেখান হইতে । 

পিতার অন্ুত্ঞা 

তুমি ল'ভেছ কি আগে? 

কহ মন্ত্র, 

ইথে কিবা তব অভিলাষ ? 

মহারাজ ! 

হেরিয় পুত্রের নির্কবন্ধ অতিশয়, 

হহয়াছে অনুমতি দানিতে আমায় । 



[ ২য় গভান্ক। ] হামলে, । ১৫ 

ঝাঁভী।। 

ধণী। 

অতএব মিনতি ও পদে, 

বাজ-অন্ুমতি যেন পায় । 

শুতদ্ষণে আ্লগনে 

কর বাতা, দানিন্থু আদেশ 75 

ভাঁতুগ্পুত্র হাম্লেট! 

বন্তমান তনয় আমার । 

(স্বগতঃ ) 

সম্বন্ধে গঠিত বটে, নিরদয় ভীকু ! 

কহ পুত্র! 

আজও কেন মেঘাবৃত বদন তোমার ? 

সামান্য ও, মহারাজ! 

খরতর দিনকর তাপে 

বোধ হয় বদন মলিন! 

প্রিয় পুত্র হাম্লেট, ! 

ধর জননীর উপদেশ, 

জ্দয়ের শোক পরিহর । 

চিরস্থায়ী নহে কভু নর, 

সময় আইলে 
চলে যায় কালের কবলে । 

যত জীব ধরে প্রাণ দেহে, 

একে একে যাবে সবে চলে 

সময় আগত হ'লে, 

চিরস্থায়ী কেহ নয় ভবে। 

সাধারণে জগত চালিত। 



প্র হা'মূলেট। [ ১ম অন্ধ ।] 

হাঁম। জানি মাতা, সাধারণ ইহ । 

বাণী । জান যদি তাহ, 

হামূ। 

বাজা। 

তবে কন এখনো নেহারি 

বিশুষ মপিন মুখ তব। 

(কেন অন্থমানি 

অদম্য শোকের গতি 

ধরিয়াঁছ হৃদয়-নিলয়ে । 

ভানুমান করিছ জনলি ? 

নহে অনুমান, ইহ সত্যই ঘটনা । 

শোক-বন্্, শোক-চিজ্ত ধরিয়াছি বাছা, 

নহে ইহা দেখাতে কেবল। 

বে শেল হুদয়ে বিদ্ধ রয়েছে জননা, 

নাহি পাবি গ্রকীশিতে তায়, 

অন্তধ্যামী জানেন সকল । 

প1ধুচেতা, হ্যামূলেট, 

সাধুবাক্য, ইহা তব। 
হেন পিতৃভক্তিঃ প্রেম, 

গুণবান্ পুত্রে শোভা পা । 

(কিন্ত বস! কালের অধীন নর, 

এই আসে এই যায় না হয় গণনা । 

তব জনকে ও, 

হয়ে'ছল হারাইতে আপন জনকে, 

তাহারেও হয়ে'ছল 

হারাইতে নিজ জন্মদ্বাতা। 



[২্গর্তাঙ্ক।]  হ্যামলেট,। ১৭ 

রাণী। 

এশ্বরিক নিয়ম বন্ধনে 

বদ্ধ আছে জগত সংসার । 

তাই বলি ধর উপদেশ 

অনন্ত বিষাঁদে 

দিও না তনয় গাত্র ঢালি? । 

অতি শব্দ শুনিতে না ভাল। 

ঈশ্বর মগল-দাতী, 

ঘা করেন মঙ্গলের ভেতু, 

যেন বম! থাকে তা স্মরণ । 

এ রাঁজ্যের তাবী অধিকাঁরী 

তুমি পুত্র» তোমার উপর 

প্রজার ভরম। আশা করিছে নিভর । 

পিতৃব্য তোমার আমি, 

পু্রনম ভালবাদি তোরে, 

পিতৃন্সেহ আমাতে পাইবি। 

যাইতে হবে না আর উইটিনবর্গে 

বিদ্যাশিক্ষাী করিবার তরে। 

আনন্দ বদ্ধন কর, 

নিজ রাজ্যে আনন্দেহে থাকি । 

জননীর বিনয় আদেশ 

হা।মূলেট ! করিও না হেলা । 

অনুনয় করি, 

থাক সদা আমাদের সনে, 

চাহিও না যাইতে বিদেশে ! 



চি 

হা'ম্। 

হ্যামূলেট, [৯ম অগ্ধ। 

আজ্ঞাধীন আমি তব, মাতা । 

রাজা । গ্রাণপুতর সম 

হাঁম্। 

কহিয়াছ তনয় আমার । 

আনন্দের দিন আজি রাখি, 

হা|ম্লেট যাবে না বিদেশে, 

রবে সদ! আমাদের সনে । 

কহ দুর্গে কামান দাগিতে, 

আশন্দে মাতৃক প্রজা! সস, 

এস সবে মিলি, 

করি আজি আনন্দ উত্সব। 

[ হ্াম্লেট ব্যতীত কলের প্রস্থান । 

অসহ্য অসহ্য ইহ! 

রক্ত মাংসে সহ্য নাঁহ হয়। 

ছুই মাস হয় নাই গত, 
পরম-আবাধ্য দেব জনক আমার 

অকালে কালের গর্ভে হ'লেন পতন। 

ছি! ছি! কি লজ্জার কথা! 

ছুই মাস নাহি হ'তে গত, 

জননী আমার, 

বরমান্য দিলেন দেবরে ? 

অসহ্য এ প্রাণের বেদনা 

নিবারণ নাহি হবে কভু। 
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স্বামীর অন্ুজে 

অদ্ানে বরিল পতি-পদে? 

চন্বলতা! নাবী শোর নাম! 

মাসেক ভিতর, 

পতি-ভ্রাতা হ'ল পতি? 

বনাপশু যদি 

হাঁরাইত আপনার জনে, 

পারিত না তারা ক 

পাশরিতে শোক এত অল কালে। 

মাসেক ভিতর 

দেংরে বরিল মাতা? 

ওতো! গুহো 1 অসহ্য যাতন।। 

পিতৃব্যে করিল অভিষেক ! 

পিতা! পিতা । 

কিন্ত গ্রাথ ফেটে যাবে, 

তবু বলিতে নারিব কারে । 

হোঁরেমিও» বার্ণার্ডে। ও মাপিলাদের প্রবেশ । 

ভোরে । প্রণিপাত কুমারের পদে। 

হ্াম্। দেখ তব প্রফুন্ন বদন 

হোরেসিও, 

অন্মানি কুশল তোমার, 

আনন্দিত তাতে আমি । 
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অথবা এখনো. 

আপনারে আপনি পাসরি। 

ভোরে । সেই চির আজ্ঞাগত তব অনুচর। 

হাম্। নহে অনুচর, 

কিন্ত তুমি 

প্রাণের দোপর । 

কহ হোরেসিও, 

কি কারণে উইটিনবর্গ ত)জি 

হ'ল তব হেথা আগমন ? 

একি মাসিলাসও হেখা ৭ 

মাঁপি। কুমার, 

হাম। বড় আনন্দিত আমি দেখিয়া সবায় | 

(হোরেমিওর প্রত) 

কহ সত্য কথা, 

কেন তব হেথা আগমন ? 

হোরে । অস্থির অন্তর মম, 

স্ভির নাহি থাকে সদ্বাঁ। 

হাম। করনা বঞ্চনা মম. সাথে, 

জানি, তুমি নহতে! অস্থির । 

গুরুতর কাঁজে | 

এ রাজ্যে তোমার পদাপণ | 

যেন গর, 

গুরুতম কার্ধায কত হেরিবে নয়নে, 

বহুদিন নাহি হ'তে গত। 
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ভোরে । আসিয়াছি নুপেন্দর-নন্দন, 

১ হেবিবারে প্রেত-ক্রিরা তব জনকের । 

হাম। করি অনুনয়, 

তাজ পরিহাণন সমপাঠী | 

আনিরাছ হেরিতে নয়নে, 

জননার পুনঃ পরিণয় | 

হেরে | সতাঃ বড প্রাণে বাজে 

নরেন্দকুমার | 

হাম। মুত ভোজ তেত, 

হরেছিল নে মকল খাদ্য আয়োজন, 

পরিণয় ভ্োঁতে 

হইল ব্যগিত তাঁঠ1 | 

হা পিওঃ1-- 

অন্মানি জনকেরে হেরি । 

হোঁর। কোথা কুমার? 

হাম | অন্তরের চক্ষে হেরি বন্ধু হোৌরেদিও | 

হোরে। হেরেছিনু ভারে একবার, 

সদ্বাশর মহাকআ,নুপাভ। 

হাঁমৃ। আছিলেন পুরুষ-প্রধান ) 

স্যারবান্ বারেন্্-প্রকতি | 

হোরে। কুমার, 

অন্থমানি গত রাত্রে হেরেছি নয়নে । 

হাঁম। হেরিরাছ কারে? ০%ঠ ০7৭ 
০ 

হের । তোথার জনকে প্রভূ । বহি 2৪ টপ) 
৯৭1৭ (2955 



ত২. 

স্থাম্। 

হাঁমূলেট। 

আমার জনকে ? 

হারে । তাজ মোহ ক্ষণকাঁল, 

হ্বাম্। 

কর প্রণিধান সমস্ত ঘটনা । 

সঙ্গে করি আনিয়'ছি উদ্ভে 

সাঁঞ্ষা দিতে বচনে আমার | 

করি অনুনয়, 

বল তরা করি। 
ভোবে। বারশাভে। ও মাপিলাস্ প্রহরার কাঁলে 

স্যাম্। 

রার্রিদয়ে হেরেছে নয়নে 

রণবেশে মহারাজ প্রহরায় বন। 

বিশ্মনে সস উন্ভে হইল জড়িত, 
বাঁকা” লনা কাহার। 

পরদিন উভে গিলি 
দিল মোরে অদ্ভুত বারতা । 

হ'য়ে কুতৃহলী, তৃতীয় নিশীথে 
বাইলম আমি প্রহরায়। 

তব পিতৃদেবে 

জানিতাম আমি সবিশেষ | 

কহি সত্য বাণী 

প্রতাক্ষ ছেরিনু মহারাজ, 

* রূণবেশে বীরেজক্জকেশবী ! 

কোথায় ঘটিল হেন বিশেষ ঘটনা ? 

মাসি। শিবির সন্ুখ | 
স্াম্। কহ লাই কণা তার সনে? 

[১ম অঙ্ক ।] 
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হোঁরে। কয়েছিনধ আমি, 

্ নির্বাক রহিল কৌন উত্তর না দিল । 

কিন্ত মোর হ'ল অন্থুমান, 

যেন কথা কহিবার তবে 

তুলিল বদন একবার । 

হেন কালে কুক্কুট ডাঁকিল, 

চকিতে মিলায়ে গেল পবনের সনে । 

হাঁম। বড়ই অদ্ভুত! 

হোঁরে। কিন্তু ইহ যথার্থ ঘটনা | 

করিলাম যুক্তি সবে শ্থির, 

জানাইতে কুমার এ সবঃ 

আগাঁদের হতেছে উচিত । 

হাম কাই সঠ্য কথা, 

বডই সংশয়ে মন হইল অনার | 

দিবেকি প্রহরা আনি শিশি? 

সকলে । ভী রাজকুমার । 

হাম্। রূণবেশে দেখিয়াছ তারে ? 

সকলে। হই! কুমার রনবেশে হেরেছি তাহার 

হামূ। সবিশেষ দেখিয়াছ তারে? 

সকলে । মস্তক হইতে তার চরণ অবর্ধ। 

হাম । দেখ নাই বদন তাহ'র। 

হোরে । দেখেছি কুমার, 

শিরোলবি বণ শিরোক্্রীণ । 

হাম । হেরিণে কি ক্রনুটী নয়নে? 
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হোঁরে। বোধ হ'তে হুঃখ রেখা বদনে প্রকাশ । 

হ্াম। পাঁংশু বাঁ লোহিত মূর্তি করিলে দর্শন ? 

হো'রে। পাঁৎশুবর্ণ হেরিনু কুমার । 

হাম। আছিল কি দুষ্ট তীর তেমার উপরি ? 
হোরে। আছিল সতত যুবরাজ | 

হ্াাম। থাঁকিতাম আমি বদি তথা । 

হোঁরে। বিস্ময়ে তা হ'লে তুমি হইতে জড়িত । 

হ্বাম। সম্ভব, নহে অসম্ভব ইথে, 

আছিল কি বৃহুক্ষণ ইহা? 

ভোঁরে | শতেক গুণিতে লাগে বেক সময় | 

মার্ । রী 
- তারও চেয়ে বেশা। 

বর | | 

ছোঁরে | যে নিশার আমার দর্শন, 

নহে বহুক্ষণ। 

হাম। শ্রশ্ররাণি হেরিশে ধবল? 

হোরে। হেরেছিন্ত যেইজপ জীবনে তীহাঁর, 

সেইরূপ রজত বরণ । 

হাম। দিব আজি প্রহরা নিশীখে, 

হতে পারে আজও আবিষ্ভাব। 

হোরে। হুনিশ্য় জানিও কুমার | 

হ্বাম। মহ্থাত্মা পিতার বেশি আনে যদি ইহ7, 

কব কথা তাহার সহিত | 

দেখাইয়া নরকের ভয় 

করয়ে নিষেধ যদি কেহ, 
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না শুনিব মানা, 
কথা কষ নিশ্চয় তা? সনে । 
শুন সবে, 
যদি ভালবাস মোরে, 

প্রভৃভক্তি থাঁকয়ে অন্তরে, 

তবে যাহ! দেখেছে নয়নে, 

অথবা দেখিবে যাঁঞ। পরে, 

করিও না প্রকাশ কাদরে। 

যোতে পার এখন সকলে, 

কিন্ত নিশাকালে 

মল সবে আমার সহিত । 

যাব আমি প্রহরার নিজে । 

সকলে । শিরোধার্ধ্য কুমার আদেশ । 
হাম। এস তবে। 

€.হোরেসিও, মার্সিলাঁদ ও বাণর্ভোর প্রস্থান 1) 
বশবেশে জনকের ছারা ! 
নহে ইহা মঙ্গল-কারণ ; 
না জানি কি রহস্ত ভীষণ 

উদঘাটন হইবে অচিরে; 

এস নিশি এস ত্বরা কৰি। 

শ্কির হও অন্তর আমার, 

যতক্ষণ আছে দিনমান | 

ভীষণ দৃশ্যের অভিনয় 

কালশ্োতে হইতে চলিল । 

( হাণমূলেটের প্রস্থান )। 



পর্ণ 

তৃতীর দাভ্ভাঙ্কু । 

পলোনিয়াদের অট্রালিকস্থ একটী ক্ষ । 

( লেয়ারটিন্ ও ভফেলিয়ার প্রবেশ 1) 

লেরা । বিদার ভগিনি। 
বাত্রা করি শুভ লপ্পে জাভি। 

শভয়োনা আমার বিস্মরণ | 

দিও সদী কুশল-বারতা | 

ভাফে | সন্দেহ কি কর তায়? 

লেরী | শুন ভগ্ি, 

আছে মম কিছু বলিবার। 

হাষলোেটে সতর্ক হুইবে। 

উচ্চ-আঁশা করিও নী মনে; 

বদিও প্রণয় ভার প্রথমে মধুর, 

[কক্ত মনে জানিও নিশ্চয় 

সে শ্রণয় চিরস্থায়ী নয়। 

নধুপ ভ্রমর, 

গোলাপের করি মধুপান 
অল্য পুস্প করে অন্বেষণ । 

সেহ রূপ রাজার প্রণয় 

জাঁশিও ভগিনী হুনিশ্চয়, 

মুহুর্তের খেল? ধূলী শুধু !. 

অফে । সুহ্ত্ডের খেলা ধুলা ? 

জোয়ী। লাহি কাষ চিক্তিয়া ওসব; 
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অফে 

লেয়া | 

অন্তর মাঝারে ও সব টিস্তিলে, 

বদ্ধমূল আরও হবে প্রেম। 

হ'তে পারে স্বাম্লেট ভালবাদে তোমি, 

কিন্য তিনি নহে ভা ম্বানীন। 

বাজ জন্ম করি] গ্রহণ, 

হয়েছেন কাজের অদ্বীন । 

তার পৰিণরে 

করিছে নির্ভর বন বাজোর কুশল । 

অতএব সময় থাকিতে 

জাঁবধাঁন ভও ভগিনি আমার । 

স্থরনাম তোমার, 

দেখে ঘেন নাহি ধবংস হয়ঃ 

প্রেমেব কুহকে 

হারায়েনা সহীত্ব রতনে | 

কগমালা কৰি 

রাখিব গাখিয়া জদে উপদেশ তবক্। 

কিন্ত, কহ ভ্রাত।, 

আমায় তো দিলে উপদেশ, 

হেন উপদেশ হুদে 

ধরিতে কি টুমিও পাবিবে £ 

নাহ ভয় তাহাতে ভগিনি। 

কিন্ত দেখ কথার কখায় 

হ"রে গেল বিশন্ব অধিক । 

এই যে আসেন পিতা। 
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পলো । 
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( পলোনিয়াসের প্রবেশ ) 

আশীব্বাদ কর পুনঃ দেব! 

বার বার আশীব্বীদে মঙ্গল আমার | 

এখনো করনি যাত্রা কি লজ্জার কথা ! 

অনুকুল বাযুভরে উড়িছে পতাকা, 

আছে অপেক্ষিয়া ভোঁমা হেতু । 

এস তবে বিলম্বে নাহিক প্রয়োজন 

মম আশীব্বাদ সহ করহ গমন । 

(লেয়াটসের মস্তকে হস্ত স্থাপন ) 

ধর বৎস, উপদেশ কিছু, 

ধন্দমূপব তেয়াগিয়া 

অধন্মে না করিও গমন। 

হৃদয়ে যে সব চিন্তা উদ্দিবে তোমার, 

বাক্যে তাহা করনা প্রকাশ । 

অসদ্ভাব করনা কাহার(ও) সনে, 

অথচ ঘে সব কথ শুনিবে তাদের, 

তাহাতে ক'র্নী তর্ক, | 

ভাঁল মন্দ নিজে বুঝি লবে। 

বন্ধুত্বের আশে ্ 

আসিবে ষে তোমার সকাশে, 

পরীক্ষা না করি অন্তর তাহার 

হৃদয়ের দ্বার খুলিও- না তার পাশে। 

কত্েম্তমতি নাহি যেন হয়, 
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ঢেয়।। 

পলো । 

লেয়া। 

অঃ । 

লেয়া। 

গলো। 

অফ্ে। 

পলো। 

পরিমিত ব্যরী হ'তে না পাবিবে তবে। 
বন্ধুজনে দান দিতে পার, 

কিন্তু কঙ্জ কাঁরেও না দিবে। 

অর্থে হয় বন্ধুত্ব বিনাশ, 

নিশ্চয় জানিও মনে । 

অধিক কি দিব উপদেশ, 

গামী হবে তব সনে মম আশীব্বাদ'। 

সবিনয়ে হইন্ু বিদায় । 

এস বম! 

আহ্বানিহে সমর তোমায়, 

তনুচর সবে প্রতীক্ষার । 

আপি তবে ভগিনি আমার, 

মনে রেখ উপদেশ ঘম। 

স্মরণে আবদ্ধ আছে ভাতা । 

আসি তবে। (প্রস্থান) 

কিবা কথা অফেলিয়া ? 

কুমার সম্বন্ধে কিছু কণা । 

ভাল কথ। হইল স্মরণ $ 

শুনিয়াছি আমি, 

গত কিছু দিন ঘন ঘন 

আইল কুমার মম গৃহে, 

তুমি নাক যখন তখন, 

কুমাবের সনে অকপটে কহ কথা, 

শুভাশুভ'না করি বিচার ? 
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অফে। 

পলো । 

অকে। 

পলো।। 

অফে। 

হ্াঁমলেট, [১ম অন্ক।] 

অকলঙ্ক আমার এ কুলে 

দেখো যেন কলঙ্ক না হয়। 

কহ সত্য কথ]। 

মিথ্য। বাণী নাহি জানি পিতা, 

কহি সত্য কথা, 

গত কিছুদিন ধরি কুমার আমা 

কহেন সতত স্সেহ-কথা। 

নেহ কথা? 

করকি প্রত্তায় বাঁছণ তুমি, 
কুমারের আন্তরিক স্নেহ! 

নাহি জানি পিতাঃ 

কি প্রত্যয় ধরিব জ্দয়ে, 

জ্ঞানহীন1 নারী আমি । 

ভাল, অক্ঞান-ছাহতে ! 

জ্ঞান শিক্ষা বর মম পাশে । 

কুমারের লেহ ব৷ প্রণয়, 
নহে আন্তরিক জানিও নিশ্চয় । 

চাঁতুরী না সম্ভবে কুমীরে, 
হীন চিন্তা নাহি পান স্থান। 

সবুল প্রণব 

চান তিনি প্রেম-প্রতিদীন। 

পলো । বল বর্ণ কি বলিবে আর, 

প্রেমব্যাথ্য। শুনি তব মুখে । 

অফে। নাহি কর উপহাস দেব! 



[ত্যগর্ভাঙ্ক।]  হ্যাঁষলেট। ৩১ 

পলো। 

পুণ্য কিছু যা! আছে ত্রিদিবে, 

করিয়া শপথ তারঃ 

প্রেম্অঙ্গীকার 

করেছেন কুমার আমায় । 

যৌবনের উত্তপ্ত শোণিত 

কুমারের দেহে প্রবাহিত, 

অন্ধ হ”য়ে তায় 

অঙ্গীকার কারল কুমার। 

কিন্তু জেন মনে 

নিবৃত্তি হইলে আশা তার, 

না রৃহিবে অঙ্গীকার মনে। 

ধন মান যশ আর রাজ্যের কামনা 

করিবে হৃদয় অধিকার, 

মুর্তি তোমার 

নাহি পাবে স্থান এক কোণে । 

শুন বসে আদেশ আমার, 

আজ হ'তে কুমারের সহ 

না থাকে সম্বন্ধ যেন কিছু; 

প্রেম-কথা দুরে থাক, 

অন্য কোন কথা 

নাহি কবে কুমারের সনে । 

দেখো যেন অন্যথা না হঁয়। 

অফে। পালিব আদেশ তব পিতা । 

(উ$য়ের প্রস্থান) 



চতুর্থ গভাঙ্ক। 

হুর্গসমীপস্থ প্রাঙ্গণ । 

(হামলেট, হোবরেনিও ও মাসিলাসের প্রবেশ )। 

হাাঁম। শীতল পবনে 

দেহ জর জ্বর করে, 

অপহ্া এ শীতের প্রকোপ । 

হোৌরে। সত্য ষেন হুই জড় প্রার। 

হ্াম্। রঙ্জনীর কোন্ যম এবে ? 

হোঁরে । অন্ুমানি দ্বিতীয় প্রহর । 

মর । দ্বিতীয় প্রহর 

বহুক্ষণ হইয়াছে গত । 

হোঁরে। সত্য! কই ঘণ্টা রব, 

পশে নাহ শ্রবণে আমার । 

সময় আগত তবে। 

(নেপথ্যে ভেরীরব ও তোঁপধবনি ). 
সচক্ষিতে ) এ সবার অর্থ কি কুমার? 

হামূ। নিদ্রা ভঙ্গ হইল রাজার, 

পানপাত্র লয়ে নর্তকী সকলে 

আছে দ্বাডীইয়া রাজার সকাশে, 

জেই হে তুর্যধবনি হ'তেছে সঘনে | 

হোরে। এই কি বাজ্যের রীতি ? 

হাম্। এ রাজ্যের এই রীতি বটে। 
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পাপে পুর্ণ বন্ধন্ধরা, 

পঁপের পতাকা এবে উড়ে ঘরে ঘরে» 

মদ্যপারী মানে এ গৌরব 

দেখাইতে মদ্যের মহিমা । 

ঘোর রবে ভেরীরব 

করিছ প্রকাশ 

রজ্যের অবস্থী সব। 

(ভূতের প্রবেশ) 

হোঁরে। দেখহ কুমার এটা আনে কোথা! হতে 1 

স্বাম। রক্গ। কর ত্রিদিবনিবাসী, 

করি গশ্স এর সনে। 

(ভূতের প্রতি ) 

কোথা হ'তে আগমন তব? 

ভীষণ নরক 

করেছে কি দ্বার-উদঘাটন, 

দিতে তোমা আসিতে হেথায়'? 

কিংব৷ তুমি ত্যলিয়া ত্রিদিব 

আপিয়াছ করিতে ভ্রমণ 

ধরি মম জনকের ছবি?" 

সম্তাবিব তোমা, 

(হাম্লেট) “রাজা, (পিতা) 

ডেন*অধিপতি ! 

দেহ মোর প্রশ্নের, উত্তর | 

৩৩ 
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কি ক'রণে কবর তাণ্জযা, 

বগা তব দেহ করেছি 

সমাধি মোরা, 

তাজিহ] সে বিশ্রামের হ্থান, 

বণবেশ কবি পরিধান, 

চন্রমাশালিনী নিশ' 

পরিণত কর ভয়ঙ্করী রূপে । 

বল বল কারণ ইহার, 

কিবা আশে, আগমন তব, 

কোন্ কার্ধা সাপিব আমরা ? 

হোঁরে। দেখ ইহা করিছে ইপ্সিত 

তোমা প্রতি, 

চাহে তোমা লইতে নিভৃতে) 

নাহি কবে কথা, 

থাকিতে আমরা তব পাঁশে। 

মার্। দেখ, ঘন ঘন করিছে ইঙ্গিত" 

ল”য়ে যেতে বিজন- প্রদেশে, 

কর না গমন ওর সাথে। 

হেরে । একাকী উহার সাথে 

যাওয়া তব বিধি নাহি হয়| 

হাম্্। কহিবে না কথা এই স্থানে, 

সুতরাং যেতে হল মোরে। 

হোরে। বেও না কুমার, রাখ কথা। 

হাম । কি ভয়তাহায়? 



ছোনে। 

হাম্ | 

মার্। 

হাম। 

চেোবে। 

ত্যাম্। 

] হাঁমলেট। ৩৫ 

সহজে তমার পরাণ দিব না লইতে । 

আম্মা মম নহে বিনশবর, 

তবে কিবা! ভয়ের কারণ ? 

পুনরায় করিছে ইজি, 

বাই আমি উহার সহিত । 

না, নী, ওরে প্রত্যয় না হয়, 

লয়ে যাবে কোন উচ্চ স্থানে, 

কিংবা এ পাহাড় উপবি। 

ধরিবে ভীষণ মুর্তি তথ!, 

জ্ঞান লোপ হবে; 

উদ্তদ হইয়। তোমা হইবে আসিতে । 

এখনও ভাত করে মোরে, 

চল, বাব যথা লয়ে বাঁবে। 

পাঁরবে না ধাইতে, কুমার । 

সরে যাও, যাব ওর সনে । 

দিব না যাইতে মোরা কভু । 

উচ্চ রবে ডাকে ভাগ্য মোরে, 

কেশরীর বলে বলীয়ান আমি, 
শুনিব না কারও কথা । 

(ভূতের ইঙ্গিত করণ ) 

পুনরায় আহ্বানিছে মোরে, 

সর সবে। 

( বলপুর্ববক হস্ত ছাড়াঁওন ) 
ঈশ্বর শপথ, 
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যদি কেহ দাও বাধা 

অচিরাৎ সেও ভূত হবে। 

(ভূতের প্রতি) 

চল, করি তবানুসর্ণ। 

(ভূত ও হ্যামূলেটের প্রস্থান ) 

হোরে। হিতাহিত জ্ঞানহার হয়ে 

চলিল কুমার ওর সনে। 

মার। এস মৌর। যাই পাছে পাছে, 

নচে খুক্তি হেন আজ্ঞী করিতে পালন । 

হোঁরে। চল তবে বিলম্বে নাহিক প্রয়োজন, 

নাহি জানি কি.ফল ফলিবে। 

গার । এ রাজ্যের মল না হেরি, 

অনুমাঁনি বিপদ আগত । 

হেরে । ঈশ্বরের ইচ্ছ। পুর্ণ হবে | 
মার। কি ফল বিপন্ষে চল যাই । 

( সকলের প্রস্থান ।) 



পঞ্চম শ্বীভা কক । 

ভুর্গ হুইতে বছুদূর বস্তা অপর এক প্রান্ত । 

(ভূত ও হযামূলেটের প্রবেশ ) 

স্যাম । কোথাঘ্র যেকেছ লয়ে মোরে? 

কহ কথা, বহুদূর যাৰ নাকো আর । 

ভূত। নিরীক্ষণ কর মোরে । 

হাম। করিতেছি। 

ভূত । প্রস্থানের সমর আগত মম, 

যেতে হবে পুনঃ ফিরে অনন্ত অনলে। 

হাম্। অহো ভাগাহীন অশরীরি ! 

ভূত। করিতে হবে না দয়া মোরে, 
কর প্রশিধান যাহা বলিব তোমারে 

হাম! বল তবে, 

বাধ্য আমি শুনিতে সে সব। 

ভূত। আরও বাধ্য হইতে হইবে 

গ্রাতিশোধ লই:তে অপরে, 

শুনিবে যখন সব 

কিকহ? 

। তব জনকের আত্মা সম্মুখে তোমার 

রজনীর নির্দিষ্ট সময় 

পারি আমি করিতে ভ্রমণ, 

দিবাঁভাগে অধিকুণ্ড মাঝে 

৮৫ 4 এ 
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হ্যাঁমলেট,। ১গ অন্ক। এ] 

হতে হয় আবদ্ধ আমাবে, 

কন্মফল হয় ভোগ তথা। 

কিন্ত মান! আমার উপর 

সে রহস্য জানাতে মানবে, 

মানবের শ্রবণ কুহর 

নহে উপযুক্ত শুনিতে সে দব। 
শুনিলে সে কথ! 

জ্ঞান নাহি রবে, বুদ্ধি বিলুপ্ত হইবে ॥ 

চক্ষে তারকা 

রধি-তেজে বিভাসিত হবে, 

শিরায় শিরায় হইবে শোগিত-খে লন, 

আত্মা তব মুমূর্যু হইবে। 

রক্ত-মাংস-দেহধারী-মানব-শ্রবণে 

সে কথা পশেনি কভু, 

পশিবে না তোমারও শ্রবণে। 

শোন, শোন, বলি শোন, 

বদি কোন কালে 

ভালবাসিয়াছছ তব আরাধ্য জনকে, -” 

ঈশ্বর প্রতিভূ মম। 
লও গুতিশোধ 

কাঁপুরুষ নৃশংস যে হত্যাকারী 

তাছাঁর উপরি ॥ 

বল ত্বরী করি কেব! দেই জন? 

প্রভপ্জন গত সম 
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হাম্। 

তৃত। 

চকিতে লইন প্রতিশোধ । 
জানি তুমি ব্রা দপী নহ, 
বাক্য তব কাব্যের আধার । 

শুন হাম্লেট,, 

এ রাঙ্জোতে 'এঠ জনরব,-- 

করিতেছিলাম আনি বিশ্রাম যখল' 

উদ্ানের বেদিকী উপরি, 

বিষধৰু ভূজঙগম এক 

করিল দংশন মোরে। 

তাহে মুভ্য ঘটিল আমার । 

ডেন্মার্কবাসী 

নাহি জনে গ্রক্কৃত ঘটনা, 

এই জনববে করেছে বিশ্বান সবে। 

শুন শুন প্রাণের নন্দন, 

নহে বিবধর অহি প্রাণহন্তা মম, 

তদপেন্ষা বিষধর ভূজঙ্গ-মানব, 

যাঁর শিরে শোঁভে এবে মুকুট আমার 

হত্যাকারী সেই ছুরাচার । 
অহো দয়ীমস্ব ! 

পিতৃব্য তোমার হতণাকারী? 

যেই জন করে তভেগ জননী ভোম'র, 
বার করে মম রাঁগদণ্ড শোভা পায়» 

শষ;1গৃহ মম, যাঁর বিলীসভবন, 

সেই ছুরাঁচারী পিতৃব্য ভোঁম!র 



হ্যামূলেট। [১ম অঙ্ক] 

হত)াঁকাদী মম। 

অহে। পবিণয় কাঁলে, 

মন্ত্রপূত করি বিবাহ করিন্ুু যাঁরে, 

যে রুমণী করিল শপথ 

আজীবন পুজিতে আমায়; 

যার প্রেম-মন্ত্রে মুগ্ধ হয়ে, 

পতি প্রাণ! ভেষেছিন্থু সদ! ;. 

ছিল এই মনে, 

যদি কভু আমার হাকায়,, 
উন্মাদিনী ত)দিবে জীবন। 

কিম্বা আজীবন 

শোঁক-চিহ্ন করিয়া ধারণ, 

মম রূপ ধ্যান করি কাটাবে জীবন; 

সেই সে রমণী, অহে1! বাঁকরোধ হয়ঃ 

জুই মাঁদ না হইতে গত, 
স্বেচ্ছাচারী ক্থুরাপায়ী কামুক দেবরে: 

অগ্জানে বরিল পতি-পদে। | 

যদিও সে নারী 

নাহি জানে মৃতীর কারণ মম, 

তথাপি কি উচিত তাহার, 

সেই সব পুর্ব্ব কথা ভুলি 

বৰিতে অনুজ মম ? 

শুন প্রাণের কুমার, 

এ মিনতি তব পাশে 
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উম । 

০) ছি 

জনদীরে কহিও না কটু; 
নিজ মনস্তাঁপে 
জয়ে নরুক হভোগী হবে। 

দাও গ্রাতিশোধ শিতবো তোমার, 
ভ্রাহঘা হী ছুরাত্বা কগটা। 
তরু উত্া আসিতেছে ধীরে 

সম্যু জাগত মম, 

বিদায়, বিদায়, 

বেশ মলে ভূল না আমার । 

€ প্রস্থান ) 
ভিধিনের অপিষ্ঠীত্রী দেবদেবীগণ, 

তমোসযী নকের ভীষণ রাজন, 

সান্গন হও সবেও 

আভি হ'তে অল চিন্তা জুদে নাহি রবে। 

শৈশবের শিক্গাপাঠ যত, 

খু যাক অশ্থর হইতে, 

“প্রতিশোধ” এ মধুর নাম 

তার স্থানে ছক অধিকৃত। 

ভুপিব তোমারে ? 

অহে! ভাগ্যহীন অশরীরি, 

ধারণার ক্ষমতা থাকিতে 

বাক্য, তব ভুলিব না কভু । 

ভূলে যাব তব উপদেশ? 

শিরা” শিরায় রহিবে গ্রুথিত: 



৪. 

হোরবে। 

মাসি। 

ভোরে। 

হাঁম্। 
মাসি। 

হাঁম্। 

হাঁমূলেট, [৯ম অঙ্ক |] 

সে ঘটনা প্রকাঁশিলে যাহা, 

নাবিবে অপর চিন্তা আবর্বিতে মৌরে। 

অহো। বিষময়ী ললন। হৃদয় ! 

অহ ছুবাত্সন্ মুখ হাম্তময়। 

লিখে লই তোর পাপ নাঁম, 

মুখে হাস্ত অন্তরে গরল, 

সেকেবল তোরে শোভা পাঁয়, 

ডেন্মার্ক বহু পুণ্যে পাইয়াছে তোরে । 

(পিখন) 

পিতৃব্য! রহিল তোমার নাম । 

ধাত্রীকালে কি কথা কহিল, 

“বিদার, বিদায় 

রেখ মনে ভুল নী আমায় 7 

করেছি শপথ 

ভূলিব না জনমে তোমায় । 

(নেপথ্যে) কুমার, কুমার 

(নেপথ্যে) বাজক্মার হামলেট-- 

(নেপথো) ঈশ্বর কুশলে রাখে যেন 

তথাস্ত ৷ | 

(নেপথ্যে) কুমার, কুমার, 

কোথা আছ দেহ প্রত্যত্বর | 

কই কই কে কোথায় ? 

আয় পাখী আয়। 
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( হোরেদিও ও মাপিলাসের প্রবেশ )। 

মাসি। কি জতবাঁদ নুপেন্্র'ননীন ? 

হোরে। কহ সমাচার 

কিনব সংবাদ দিল ইহা? 

হাম। অভ্ভূত--মতি অডুত বারতা । 

ঠোঁরে। বল দয়া করি মোরে। 

হাম। না, 

প্রকাশিবে নবে। 

চোরে। করি ঈশ্বর শপথ, 

আমা হ'তে হবে না প্রকাশ । 

মাদি। আনারও শপথ প্রভ। 

হ্াম্। কি ভাব অস্তরে? 

ধারণা কি পার করিবারে- 

কিন্ত সবে নাহি প্রকাশিবে £ 

হোঁরে। ১) করেছি শপথ মোরা 

মাপি। 1 ঈশ্বরের নামে । 

হাম । বলি শোন তবে, 

| ডেনমার্কে করে না নিবাস 
এ হেন পাপাত্মা নর, 
পাপ লাজ পায় তার নামে । 

হৌবরে। শুধু এই কথ! বলিবারে 

কিবা ছিল তার প্রয়োজন। 

কেনা জানে সেই কথা? 



৪৪. 

হোবে। 

হাম। 

হোরে। 

হাঁষ্। 

হোঁরে। 

হম্। 

হ্যামলেট । [১মঅন্ধ।] 

সভ্য, 

ঘ কছিলে সত্য তা মকলি |. 

(কি়তৎক্ষণ পৰে) 

সকক্দেরি আছে প্রয়োঞ্গন, 

আমারও আছে আবগ্তক, 

চলিভ এখন । 

একি কহ রাঁজপুজ ? 

ভাঁবশৃন্ত অথশৃন্ত বচন তোমার । 
দোষী আনি তব পাশে, 

বাঁক্যে মম লইয়াছ দোষ, 

আন্তরিক দুঃখিত তাহাতে | 

কিছু দোষ হয়নি কুমার । 

সত্য মম হইয়াছে দোষ, 

অতি ভরঙ্কর দোষ হোঁরেপিও | 

ভিজ্ঞীপিলে কি কহিল মৌরে, 

শুন রলি তবে, | 

দুষ্ট আত্মা নহে ইহা বড়ই স্বশ্শীল, 
শুরনিলে সকল। 

মিনতি এখন এক তোমাদের পাঁশে 

আছে মম। 

কিবা অভিলাষ, 

আজ্ঞাধীন আমরা তোমার । 

করনা প্রকাশ কারে, 

আজ রাত্রে যে সব ঘটিল। 
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হোরে। 

মাসি। 
হাঁম্। 

হেোরে। 

মার্। 

হাম । 

মাঁর্। 

হ্যাম্। 

ভূত। 

হাম্। 

হোরে। 

স্বামূ। 

) করিব না কখন কুমীর:। 

করহ শপথ । 

শপথ আমার, 

আমা হ'তে এ ঘটনা হবে না প্রকাশ। 

আমারও শপথ তাই প্রভূ। 

স্পর্শ করি তরবাঁবি মম 

করহ শপথ । 

শপথ তে! করেছি আম্বা, 

অবিশ্বীণ কেন আমাদের ? 

কর সত্য স্পশি তরবারি'। 

(ভুগভভ হইতে ) কর সত্য! 

হাঃ হাঃ 

তুমিও বলি ইহা? 

রয়েছ কি মুন্তিকা ভিতরে ? 

এস সবে, 

শুনিলে তে? গহ্বর হইতে 

বলিছে কি উহ] ? 

শপথে সম্মত হও । 

কি শপথ করিব আমবীও, 

কহ তাহী ৭ 

হেরিলে যা আজি নিশি যোগে, 

কহিবে ন! সেই কথা কারে, 

পরশিয়া তরবারি মম, 



৪৬ 

ছি 
স্তাম। 
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সত্য কর তোঁমর। উভয়ে । 

( ভূগর্ভ হইতে ) সতা কর। 
তুমিও লেগেছ পাছে ? 

(ভয়ের প্রতি ) 

এস তবে বিলম্বে কি ফল 

রাখ কর অসিতে আমার'; 
করহ শপথ, 

দেখিলে শুনিলে যাহা আজি 

শুনাঁবে ন' অপরে কখন । 

( ভূগন্ভ হইতে ) 
কর সত্য তরবারি স্পর্শিয়া উহার ॥ 

প্রবীণ মৃষিক, 

বলিয়াছ সততা কথা । 

এস বন্ধুগণ, 

সরে এস নিকটে আমার | 

হোঁবে। দিবাকর, নিশাকর, 

হাম । 

অভূত ঘটন1 হেন হেরি নাই কভু । 
পররিত্ৃপু হ'ল আশা তব, 

হেরিলে অড়ুত দৃশ্ত আছি, 

শ্নরগে ধরার আছে অদ্ভুত কতই, 
বিজ্ঞান পুস্তকে তব, নাহিক সে সব।, 

ভাগ্যবান মান আপনারে 

নব পাঠ শিক্ষা হ'ল এক ।, 

'কিন্তু এস, 
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কি করণে বিলম্ব করিছ, 

কর মত্য, চল যাই দবে। 

(উভয়ের তথা করণ) 

( ভূগর্ভ হইতে )কর সত্য। 
লভহ বিশ্রাম, 

অবিশ্রামী আতা এবে। 
এন বন্ধুগণ, 

এ স্থানেতে নাহি প্রয়োজন আর। 

দরিদ্র শন্ধব তোমাদের 

নাঁহ জানি কি দিয়া তুবিব ? 

মঙ্গল হউক তোদের, 

কুশলে রাখুন জগদীশ | 

হতভাগ্য আম, 

নাহি জানি কিবা আছে অদৃষ্টে আমার, 
«প সবে মম নে আমার ভবনে । 

( সকলের প্রস্থান ) 



দ্বিতীয় অঙ্ক । 

প্রথম গরভাঙ্ক | 

গলোনিয়াসের বাটার এক গ্রকোষ্ট॥ 

(পলোনিয়াস্ ও বেণালন্ডোর 

প্রবেশ )। 

পলোঁ। দিও এই মুদ্রী আর এই লিপি খানি। 

বেণী । যথা আজ্ঞা দ্রেব। 

গলো | পুজরনহ সীক্ষাতের আগে, 

পার যদি লইতে সংবাদ, 

কিরূপ আচারে পুজর মম 

কটাইছে দিন, 

এই সব সংবাদ লইলে 

হয় ভাল, 

কর কায বুঁৰ্মীন মত। 

রেণা। এ দ্ীস তাহাই দেব করেছে মনন | 

পলো । বলেছ ভত্তম। 

লইবে সংবাদ আগে 

ডানৃস্কার কোথা থাকে 

পাঁরিন ভিতরে, 

করিবে আলাপ শর সনে, 

নাহি চিনে আমার তনয়ে 
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বে্ণো। 

পলো । 

দেণা। 

সেই জন, 

এ কথা ও কথা কহি, 

কথাচ্ছলে পাঁডিবে পুজের কথা, 

এই কূপ কবে,-- 

জানি আমি উহার পিতারে, 

আর উহাকে ও জনি কিছু কিছু+-- 

শুনিতেছ সব? 

প্রণিধান করিয়াছি দেব। 

জানি কিছু কিছু গুরে? 

কিন্তু বলিও না 'ভাঁলরূপে জানি? ; 

আরও বণিবাঁবে পার, 

“শুনিয়!ছি ওটা ছুদ্দীস্ত মাতাল, 

অমুক অমুক দোষে সতত নিরত? | 

এইক্ূপ ছলনা করি 

জেনে লবে সকল বিষয়, 

তাই বনি গুরুতর দোঁধারোপ কোন 
করনা আাপ ভার'পরি ও 

চরিত্রে তাহার, 

লহি লাগে যেন বিষম আবাত । 

যৌবনের ঢগল্য বশতঃ 

হতে পাবে যেই সব দোষ 

সেই সব উন্লেখিতে পার। 

ক্রীড়াসক্ত তোষামোদপ্রিয় 

এইরূপ বলিবারে পারি ? 



হযাঁষূলেট। [| ২র অন্ক।] 

পলো । হাঁ । 

€রণা | 

পলো । 

বেন।। 

গলো।। 

কিম্বা জুরাসক্ত, কলহেতে প্রিয় 

এতদূর পার বলিবাঁরে। 

হ'তে পারে তার চধিত্রে আঘাত । 

না, নাহি হবে তাহা, 

তাঁই বলি গুরুতর দোঁষ 

কোন কর না উল্লেখ। 

কিন্ত দেব-- 

বলিতে কি পার, 

কেন কহিন্থু তোমার 

আরোপিতে এই সব দোষ 

তনয় উপরি ৭ 

উত্কনিত আছি দেব 

জানিবঁরে তব মনোভাব | 

শুন তবে কারণ ইভারু। 

দোষারোপ করিলে কিঞ্চিত 

উদ্দেগ্ত আমার পারবে সাধিতে | 

ঢচরিত্রসন্ধান অভয়ে দানিবে 

দেই লোক, যারে গিজ্ঞাসিবে তুমি 

না হবে লক্ভিত দেই জন: 

দিতে তোম। গ্ররুত বারতা । 

সন্বোধিবে সেই জনে, 

“মহাজ্সন্? মহাশয়? কিন্বা বন্ধু বলি, 

যে দেশের যেরূপ পদ্ধতি । 
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বেন । 

পল্ে। 

বরেণা | 

যথা আজ্ঞা দেব। 

তারপর তুমি_- 

কত দূর বলিয়াছি আগে? 

হইয়াছি বিম্মর্ণ, 

কোথায় আমার বাঁক্য সমাপ্ত করেছি ? 

"সন্বোধিবে সেই জনে 

শ্মহাতবন্) “মহাশয়? কিন্বা «ৎদ্ধু" বূলি। 

যে দেশের যেরূপ পদ্ধতি |” 
৬০ 

গলো। হী, হী, যে দেশের যেরূপ পদ্ধতি, 

বরেণা। 

গলো। 

রেণা। 

দেই অন্ুুদারে কবে দেই জনে 

জাঁনি এ ভদ্রলোকে, 

গত কল্য কিম্বা অন্য কোন দিন 

দেখিয়াছি প্রবেশিতে তারে 

অমুক অমুক স্থানে 

জুমার আলয়ে কিন্বা বেশ্ঠ'-নিকেতনে । 

এইরূপে অ'গে কথা পাড়ি, 

জেনে লবে প্রকৃত ঘটন1। 

পরে, পুন্ন উপ্দেশ মত 

পুল মহ করিবে সাক্ষাৎ । 

বুঝেছে কল? না, আবার বলিব ? 

হৃদয়ে গ্রথিত আছে উপদেশ তব। 

ঈশ্বর থাকুন তব নে, 

হ'তে পার বিদায় এখন। 

তাল দেব," 



৫২. 

পলো । 

বরেণা। 

পলো । 

বেণা। 

পলো। 

পলো । 

অফে। 

পলো । 

অফে। 

হ্যামলেট । [২য় অস্ক। 

ভালরূপে পুজমনোভাব 

জেনে লবে ; প্রবেশিয়া অন্তরে ভাহার। 

পাঁপিব আদেশ তব । 

যেতে পার তুমি ॥ 

আমি তবে দেব। 

এস্। 

[ রেণান্ডের প্রস্থান | 

( অফেলিয়ার প্রবেশ )1 

কি সংবাঁদ অফেলিয়া তৰ ? 

কেন তব সভীত নয়ন, 

ন্ত হ'য়ে যাও কোন্ স্থানে? 

দেব, বড় পাঁইয়াছি ভয়! 

কি কারণ? কহ সবিশেষ । 

প্রিতা, আমি আছিহু বসিয়া 

নিজ গৃহে শিল্প-কার্যে বৃত, 

হেনকাঁলে কুমধর হথামলেট ৬ 

কম্পদেহ ঘদ্মীক্ত শরীর, 

পাংশুবর্থ বদনমণ্ডল, 

উপনীত আমার সমীপে । 

নরকের দার ভঙ্গ করি, 

এল ষেন আত্মা এক 

গ্রামিতে আমায় । 

বড় ভয় উপজিল মনে । 



পলো । 

অফে । 

পট্লা | 

অফে। 

সলো। 

পলো । 

তব প্রেমে হয়েছে পাঁগিল ? 

নাহি জীনি তাহ? দেব, 

কিন্তু বড হুইয্সাছি ভীত। 

কিবা কথা কহিল তোমায় ? 

কেণন কথ। কহিল না মোরে, 

ধরিয়া সজোবে মম কর, 

এক দৃষ্টে মুখ পানে চাহিয়া রহিল 

বহুক্ষণ পরে ছাড়ি দিয়া মোরে 

চলি গেলা উন্বান্তের প্রায়। 

এস মম সনে, 

যাব আমি ব'জ-সম্িধান, 

প্রেমে মনত হয়েছে কুনান্ু, 

নহে ভাল কথা, 

প্রেমে পারে অসাধা সাধিতে, 

বাধা বিন্ন নাহি কিছু মানে । 

হ,লেম ছুঃখিত-_- 

কহেছ কি কোন কটু কথা, 
কুমারে ইহার আগে? 

না পিতঃ5 ৫ 

কিন্ত দেব তোমার আদেশে, 

লিপি আর তার কবিনা. গ্রহণ, 

সব তাবে করি প্রত্যর্পণ | 

উন্ধীদদের এই সে কারণ ॥। 
হ'লেম ছুঃখিত, 



আগে আমি ভাবি নাই ইহা। 

ভেবেছিন্ু আগে, 
প্রণয় তাহার 

নহে বদ্ধমূল শুধু যৌবন-প্রলাপ । 

ধিক মোরে, এতদূর ভাবি নাই কেন? 
তব প্রেম উন্মত্ত কারণ। 

এস যাই মোরা রাঁজার সকাশে, 

উচিত এ সব জাঁনাইতে তীরে । 

করিলে গোপন 

হতে পারে, ভীষণ ঘটন। 

চল যাই। 

(উভয়ের প্রস্থান । 

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক 

রাঁজপ্রামাদ। 

( রাঁজী, বাণী, রোজেনক্র্যান্জ২ গিল্ডনষ্টারণ্ ও অনুচরবর্গ |) 

রাজা । এস, এস প্রিয় রোজেনক্র্যান্জও 
গিল্ডনষ্টারণ, স্থৃবিজ্ঞ স্থধীর, 

জাছিন্ অধীর বড় 

তোমাদের হেরিতে সত্বরে। 

এত প্রয়োজন, 



পাঠাতেছিলাম দুত, তোমাদের পাঁশে । 

বোঁধ হয় শুনিয়াছ, 

কুমারের বৈষম্য হয়েছে, 

নহি আর প্রর্বের সে জন, 

নাহি আব পুকব্বের প্রকৃতি, 
সে কুমার নহে এ কুমার । 

কারণ ইহার 

না পাতি বুকিতে কিছু । 

জনক-বিরহে এতদূর নহেতে। সম্ভব: ।' 

আছে আুনিশ্চয় 

অন্য ০কান গুরুতর হেতু ॥, 

কুমারের সনে 

সমপাঠী তোমরা উভয়ে, 
সেই হেতু প্রার্থনা আঁমারঃ 

কুমাবের সনে, 

থাক ছুই জনে, 

কিছু দিন আ্রাসাদে আমার । 

বাল্যকাল হ'তে 

জখন উত্ভে কুমার-প্রক্তি | 

কিবা ত'পে কুমার তাপিত্, 
জানিতে তা পাবিবে উভয়ে» 

অত্ভীত যা মোদের এখন ॥। 

জানিলে কারণ, 

প্রতীকার হ'তে পাবে তাদ্র। 



রাণী। 

রোজা । 

গিল্। 

বাজা। 

বাশী। 

মাননীয় বংশের প্রস্থত 

তোমবা উভয়ে । 

হ্ামূলেট. তোমাদের কথা সদা কয় 

বড় প্রীতি তোমাদের সনে, 

অন্য দনে নাহি হয় এত । 

আমাদের প্রতি যদি থাকে ভালবাসা» 

তবে শুন মিনতি আমার, 

রহ আমাদের সনে কিছুকাল উভে, 

নাহি যদি সময়ের হয় অপব্যয় । 

কোনরূপ ক্রুটি নাহি হবে 
বাঁজীর সম্মীনে উভে, রাখিব আমরা । 

রাজা বাণী যাহ) 

দিবেন অনুজ্ঞা আমাদের, 

শিরোধাধ্য করিব সকলি। 
মোরা আজ্ঞাধীন হে ভুূপাল ভবন 
কেন কর মিনতি মোদের, ? 

আজ্ঞাদাঁন মোরা চিরদিন । 

যাকহিলা বন্থুবর মম, 

হে রাজন ! সত্য তা সকলি। 

পাঁলিব আদেশ তব মোর! 

করি প্রাণপণ । 

বহু ধন্যবাদ করি তোমা সবে । 

লহ মম ধন্যবাদ তোমরা উভয়ে । 

করি অঙ্গুনয়, | 



[ ২য় গর্ভাঙ্ক। ] হাঁমলেট,। ৫ 

গিল্। 

রাঁণী। 

মম পুজসহ দেখা করহ সত্বর | 
(জনৈক অন্ুচরের প্রতি ) 

সযতনে লয়ে ঘাঁও উভে, 

বিরাজেন কুমার ষথায় । 

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা মোদের 

পারি যেন ছুশ্চিন্ত| নাশিতে ॥ 

ঈশ্বর সহায় হ'ক তৌঁম। স্বাকাঁর | 

(রোঙ্গেন্ক্র্যান্জ গিল্ডন্ষ্টারণ, ও কতিপয় 

গলে] । 

রাজা । 

পলো । 

অন্ুচরের প্রস্থান) 

( পলোনিয়াদের প্রবেশ ) 

প্রেরিলে যে দূত মহারাজ, 

নর্ওয়ে রাজার সন্নিধানে, 

কাধ্য নাধি তীহারা উভয়ে 

আসিয়াছে হর্ষ মনে ভেটিতে তোমায় । 

হে সচীব, 

দিলে তুমি আনন্দ-বীরতা। 

তব মুখে সদ শুভ-বাণী। 

শুভাকাজ্কী এ দাস তোমার, 

ঈশ্বরে ভোমাতে দেব, প্রভেদ না মানি, 

এ রাজের কুশল ভাঁবন। 

সদ র্যখি হৃদয়ে আমার ।. 

তব ভ্রাতুম্পুত্র কুমার হামূলেটও, 

কি কারণ উন্মাদের প্রায় 



€৮ 

রাঁজা । 

পলো। 

বাগা। 

রণী। 

হাঁমূলেট,। [২য় অস্ক।] 

কথা কয়, কার্য করে, জানিতে এসব 

হয়েছে বাসনা তবঃ 

জানিয়াছি দেব ! 

আমি এর প্রকৃত কারণ । 

বল ত্বরা করি অমাত্য-গ্রধান, 

বহুদিন ধরি, 

জানিতে দে সব মম অন্তরে বাদলা। 

রাঁজদুত আছে অপেক্ষিয়, 

কন্রহ আদেশ 

অ:সিবারে তব সন্গিধানে, 

পরে দেব শুনিবে সকলি 

ঘা সংবাদ আছে মম দিতে! 
পরে নিবেদিব, 

যা আমার আছে বলিবার। 

ভাল মন্ত্রী লয়ে এস উভে, 
বথাযোগা প্রদর্শি' সম্মান। 

(পলোনিয়াপের প্রস্থান ) 

শুনিলে মহিষী, 

কহিল সচীববর, . 

হয়েছেন জ্ঞাত 

কুমারের উন্মাদ-লক্ষণ। 
সন্ন হয় মনে, | 

নাহি আছে অপর কারণ, 

বিন। জনকের মৃত্যুকীল 

আর মম ত্রা-পরিণয়। 



| ২য় গর্ভাঙ্ক। ] হ্যামলেট । ৫৯ 

( ভণ্টিম্যাশু ও কর্নিলিয়াসসহ পলো- 

রাজা । 

রাজা। 

নিয়াসের পুনঃ প্রবেশ |) 

এস এস রাজ্যের বান্ধব, 

শর্ওয়ে রাজন, 

কি সংবাদ পাঠাইল মোরে £ 

নরনাথ। 

জানাইয়। নমস্কার তব আচরণে 

দানিল। আনন্দ-বার্তী নর্গয়ে রাজন, 

রুগ্র শষোপরি 

আছিলেন শধ্যাশায়ী বহুদিন) 

বিদ্রোহ'সৎবাদ তার পশেনি শ্রবণে ! 

ডাঁকাইয়। ভ্রাতুষ্পুত্রে রাজনভ। মাঝে, 
করিলেন বথোচিত তিরস্ক র তীরে । 

ভাঁত-পুজ তার 

অনুতাপ করি বহুবিধ 

চাহিলেন গীর্ভনা প্রার্থনা । 

আজ্ঞা হক রাজ-লিপি করিতে গ্রহণ । 

(পত্র প্রদান) 

দৌত্যকীধ্য যথাযোগ্য করেছ সমাধা | 

অবকাশ মতে 

পাঠ করি, বিধিমত দিব প্রতুটত্তর। 

যাও লভহ বিশ্রাম, 

নিশাকালে আইস উভয়ে 



পলো । 

রাণী। 

পলো । 

হযাম্লেটং। [২য় অন্ক।] 

করিবারে আমাদের সনে 

আনন্দ-ভোজন । 

(ভণ্টিম1৩.ও কনিলিয়সের প্রস্থান ) 
এক কাঁধ্য ভালরূপে হইল সমাধা । 

কহি এবে কুমারের কথা, 

মহারাজ, মহারাণী করহ শ্রবণ। 

পুক্ত তব হয়েছে উন্মাদ, 

ঘোর উন্মাদ, জ্ঞান বুদ্ধিহীন , 

কিন্তু যাক ও সকল কথা। 

ত্যজ বৃথা বাক্য ব্যয়, 

জান যদি কহ পার কথ]। 

নহে বুথা বাক্যবায় দেবি, 

করি সত্য নাহি জানি ছলা। 

হ্থামূলেট, হ'রেছে উন্মাদ, 

নাহি আছে ইহাতে সংশয় । 

শুন.এবে কারণ ইহার, 

এই যে পত্রিক! দেবি হের মম করে, 

করি পাঠ বুঝিবে সকল 

নহে মম কন্তা দোষী ইথে, 

পিতৃ-আজ্ঞ! কখন সেনা করে লজ্ঘন। 

অই লিপি খাঁনি 

লিখিয়াছে হা!মূলেট, তব দুহিতারে £ 
ক্ষণকাল তিষ্ঠ মহারাণি, 

প্রণিধান কর এই লিপি। 



[খ্যগর্ভাঙ্ক।] হ্যামলেট, । ৬১ 

( পত্র পাঠি) 

“নক্ষত্র, অনল বলি” সন্দেহিতে পার ঃ 

রবি চলে শুন্য মার্গে এও মনে কর? 

সভ্য, মিথ্যা হ'তে পারে করহ সংশয় ; 

কর না সন্দে কিন্তু আমার প্রণয়।” 

প্রাগুধিক1 অফেপিয়া, আমি কবি বা কাব্য-বিশাবদ নহি ষে 
পত্রের দ্বারা আমার মনোভাব ব্যক্ত করিতে পারিব, কিন্ত নিশ্চয় 

জাঁনিও, আমি তোমাকে অতিশয় ভালবামি ;- প্রাণাপেক্ষা ভাল- 

বাঁসি, ইহাতে কিছুমাত্র সনেহ করিও না । মনে রেখ, বিদাগ্জ। 

প্রাণাধিকী তোমারি -একমাত্র তোমারি 

হ্যামলেট. ।” 

মম আজ্ঞা মত 

দেখারেছে লিপিখানি তনয়ী আমারে; 

আরও বহুবিধ আমি পেয়েছি কারণ, 
ভালবাসে দুহিভারে তোমার নন্দন | 

বাজ] । কহ মন্ত্ি, 

কি ভাবে নন্দিনী তৰ 

কুমারের লিপি সব করিল গ্রহ? 

পলো। কিরূপ আমারে ভাব দেব? 

বাজা। মাননীয় সুবিশ্বাসী নব 

পলো । আমিও প্রমাণ তার দিব নরনাথ | 
সম দেব! 

কুমারের প্রেম আগে ভেবেছিন্ মনে, 



হ্যামলেট, [২য় অন্ক। 

চঞ্চল ঘৌবনে শুধু চাঞ্চলা-প্রকীশ, 

বদ্ধমূল নহে তার প্রেম | 

মেই হেতু নিবারিণু 

তনয়ারে মম, 

কোন লিপি করিতে গ্রহণ ১ 

াঁসলে কুমার 

নাহ যেন করে সে সাক্ষী | 

কছিলীম স্পষ্টাক্ষবে ১ 

“শুনহ ছু'হতে, 

রাজবংশোভব কুমীর হ্বাঁমুলেট, ও 

তুমি এক মন্্রিকন)া শুধু, 

বহু তারতম্য আছে দেখ 

দুজনার ভিতারি এ ভবে, 

পরিণয় সম্ভব শী হয়; 

অতঞব জাঁদেশ জমার 

কনুহ পালন, 

করিও না কুমারের উত্সাহ বদ্ধন 1, 

মম কী মৃতঃ 

অফেিয়া আর শ কুমার মনে 

করল সাক্ষাত; | 
বার্ভীবহ 

বিফলে ফিরা গেল গ্রভূ-পত্র লয়ে । 
দিন দিন কুসার হইল ক্ষীণ; 

বিষাবের রেখা 



২য় গর্ভাঙ্ক। ] হ্যামলেট, ] ৬৩ 

খাঁজ! । 

নাণী। 

পলো । 

জশজা | 

পতল । 

রাজী। 

পলো । 

দ্রমে আসি দেখা দিল বদনে তাহার, 

শৃনা প্রাণ কার (ও) সনে নাহি কয় কথা, 

দিনে শিনে স্গভাবের হ'ল বৈলক্ষণ, 

ক্রমশঃ উন্মন্ত ভাব মামি দেখা দিল! 

র'জাবাদী সবাই ছুঃখিত 

কুমারের হেতু, 

আমাদের হঃখের কারন, 

কহিনু ঘাঁ, নিশ্চয় ঝাজন্ | 

কেমন মহিষ, 

এই কি কর্ণ তব অনুমান হয় ? 

নচ্ছ অসম্ভব মহার।জ। 

কহ মহাঁরীজ 

লুনিণ্চয় ইহ? জণানি বলিতাছি যাহা 

কখন কি বিপরীত হইয়াছে তার ? 

যতদুর জানি বিজ্ঞবর, 

তোমার মন্বণী কিন্ব? তোমার ধারণী, 

ভ্রমর্ূপে পরিণত হয়নি কখন । 

এখন হবেনা দেব 

দেহ হ'তে শির মম করিও গ্রহণ, 

ধারণ] আমার যন্দ বুথা হয় বাজা,। 

কহ মন্বিবর ! 

কেমনে জানিব মোরা ইহার কারণ £. 

জ্ঞাত আছ নরনাধ, 

প্রামৃদি সংলগ্ন উপবৰনে, 



রাণী । 

পলো । 

রীজী | 

রাণী। 

হাঁম্লেট, [ যু অন্ক | 

ভ্রমেণ কুমীর বহুক্ষণ ধরি, 

কখন কখন । 

সত্য কথ! মন্ত্রিবরূ। 

সময় বুঝিয়া সেইকালে 

পাঠাইব মম ছুহিতরে 
কুমার-নদনে, 

তুমি আমি মহারাজ অন্তরালে থাকি” 

শুনিব সকল কথা যা হবে তথায় । 

যদি নাহি পাও দেব প্রণব-লক্ষণ, 

কছি সত্য বাণী, 

মন্ত্রপদ উপযুক্ত না হয় আমার, 

লীঙ্গল ধরিষাঁ, 

রুষকের কার্ধে হ'ব রত। 

ভাঁল মোরা পরীক্ষী করিব 

যা কহিলে মন্্রিবব।, 

( পড়িতে পড়িতে হ্যামূলেটের প্রবেশ ) 

দেখ, দেখ, 

বিষপ্ন বদনে কিবা পড়িতে পড়িতে 

আ'সে হামূলেট এই স্থানে । 

আহ্! হতভাগ্য তনয় আমার !' 

পলো । মহারাজ ! মহারাণি ! 

মিনতি আমার, 

(হে কর প্রস্থান এখন, 
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হ্াাঁগ্। 

পলো 

হাঁম্। 

পলো । 

স্বাম্। 

পলো । 
হাস্। 

পলে। । 

হাঁম্। 

রছি আমি এই স্থানে । 

দেহ অন্থমতি। 

কুমারের সনে কব কথা । 

(রাজা, রাণী ও অনুচর্ব্্েক গ্র্থান )। 

ওমা, এ আবার কেবা? 

শাহ জাঁন আবারে কুমার ? 

বেশ জাঁনি, তুনিতো! ধাবর। 

না, বাঁজকুম'র। 

তবে ভুমি নদশয় লোক । 

সদাশস় কেমনে জানিলে ? 

সদাশয় কিসে হর লোক 

কহি শুন। 

পৃথিবীর নিম এখন, 

যত পার করিবে হরণ 

অপরের, দ্বিধা মাহি মানি; 

সজ্জন বলিয়া তবে হবে অভিহিত | 

যা কহিলে সতা ভা, সকলি। 

দেখছ কারণ, 

মরিলে কু্ধুর কৌন, 

সর্ধ্যরশ্মি পড়ে ভাব*পরি, 

আহা মরি কেমন বাহ'র ১২ 

আছে না দুহিতা এক তব? 

পলে!। হী কুমার । 

হাম্। দিও না ভ্রমিতে তারে রবির কিরণে,_, 



৬৬ হ্যামলেট, [২য় অঙ্ক 1] 

সাবধানে নাঁহিক বিনাশ, 

ঈশ্বরের আশীর্বাদ ইহ! 
ছুহিতা তোমার, 

ভাঁবিলেও ভাঁবিবাঁরে পারে,” 

বন্ধু ভাল করে কর বিবেচনা । 

পলো । (ব্বগভঃ) এখনও আমার দুহিতার জন্য ইহার 

হাম্। 

পলো] 

জদয চঞ্চল) কিন্ত কুমার প্রথমে আমাকে 

চিনিতে পারেন নাই, আমাকে ধীবর বলিয়াই 

জ্ঞান করিরাছিলেন। প্রণয়ে বুদ্ধি একেবারে বিপ- 

ধ্যস্ত করিয়া ফেলয়াছে। যুবাকালে এক সময়ে 

প্রণয়ে আমারও অবস্থা, ঠিক এইরূপ হইয়াছিল । 

বাহা হউক ইইার সহিত আবার কথা কহি। 

(প্রকা্ঠে) কুমার কি পাঠ করিতেছেন ৭ 

শব্দ, বাক্য ইত্যাদি ইতযাদি। 

ব্যাপার কি কুমার? 

হান । কার সঙ্গে ব্যাপার? 

পলো । 

হাম্। 

আমার বলিবাঁর অর্থ, আপনি বে স্থাঁনটী পাঠ 

করিতেছেন সেটা কি? 

পাজিরা বলে যে, বৃদ্ধ লোকের শ্বেত শ্াশ্র আছে, 

বদনের চন্ম কুঞ্চিত, মুখ পেচকের মত। এ 

সকল কথা অমি অন্তরের সহিত বিশ্বাস করি, 

তাঁই বলে আপনাতে সে সকল কিছু বর্তে নাই। 
আপন।র ও আমার বয়ঃক্রম সমান হইবে। 

আপনি তর তর বরে পিছু হটে চপিতে 
পারেন। 
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পলো। (স্বগতঃ) এ সকল যদিও উন্মাদ-প্রলাঁপ, তবু৪ 

ইভার টিছু অর্থ আছে। (প্রকাশে ) কুমার, 

বহির্ভাগে একটু বাধু সেবন করিতে যাঁইবেন ? 

হাম! কোথায় বাইব ?--কবরে? 

পলো । তথায় সে বাযুনাই। (স্বগতঃ ) এই উপধুক্ষ 

সময়, এইট বেল] আমার ছুহিতাঁকে এখানে 

প্রেরণ করি। (প্রকাশ্যে) কুমার! অনুমতি: 

হয়ন্তে! আমি এগন বিদ্ গ্রহণ করি। 

হাম, আমি ভ্্টচন্তে এমন কোন দ্রব্য আপনাকে 

দিতে পারি না, যাহা আপনি গ্রহণ করিতে 

পারেন । তবে একটী মাত্র পাবি, প্রাণ, জীবন, 

যৌনন। 
পলো । কুমার আস এখন । 

হাম। আবার কারী জানাতে আঁস্ছে। 

( রোজেন্ক্র্যান্জ্ ও গিল্ডন্গ্রারণের প্রবেশ 1). 
পলো । ভোমরা কুমার স্থামলেট্কে অন্বেষণ করিতেছঃ 

এ যেউনি ওখানে । 

তোকে । মন্ত্রী মহা'শন্ব, ঈশ্বর মাপনাঁকে কুশলে রাখুন। 
(পলোনিয়াসের প্রস্থান।), 
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বোজে । প্রাণীধক কুমার । -- 

হাম। একি, আমার পরম বন্ুগণ এখানে! এম, এস, 

কেমন আছ সব? 

রোজে । জগতের পুজ্রগণ আছে যেই ভাবে। 
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গিল্। বহু সে সখী মোরা, বু সুখী নহি বলি; 

বহু স্থথ 

নহে অন্ুচর আমা সবাকার । 

হ্ামূ। ভাগ্যদেবা পদে বন্ধু আশ্রিত তোমরা । 

রোজে | শা, রাজকুমার । 

হ্াামূ। তবে তোনর ভাঁগ্যদেবীর পার্ষেবান করিভেছ, 

না, তাহার অভ্ঃকর-ণরৰ মধ্যে কোন স্থান 

অধিকৃত করির'ছ ? 

শিল্ । ভাগাদেবার গুপ্ত অংশে আমরা বান কৰিভেহি। 

স্বাঘু। ভাগ্যদেখীর গুপ্ত অশে ? সভ্য বলিয়া £ ভাগা- 

দ্েণী বড়ই চঞ্চলা। ধাঁগাহউক বন্ধুগণ, ভোঁমা- 
দের সংবাদ কি? 

রোজে । সংবাদ কিছুই নাই কুমার » সংবাদের মধ্যে এই 
জানি ঘে জগতে ক্রমশঃ নৎকাধ্য বদ্ধিত হইতেছে । 

হ্বামূ। তবে জগতের মৃত্যুদিন আশত ॥ বিজ্ক তোগার 

এ চাংবাঁদ সত্য নয় । আমে কোন বিশেষ প্রশ্ন 

ভোঁমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহার উত্তর 

প্রার্থনা করি। ভাগাদেবী তোমাদিগকে কোন্ 

অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য কা'রাগারতুল্য এ 

রাজ্যে প্রেরণ করিয়াছেন ? 

গিল্। কারাগার, কুমার? 

হাম । ডেনমার্ক এক্ষণে কারাগার | 

রোন্ে | তাহলে এই পৃথিবীই একটা কারাগার । 

হাম্। হ্ুন্দর কারাগার। ইহার ভিতর নানা গৃহ নান! 
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আবদ্ধ স্থান, নানা গহ্বর বিরাজ করিতেছে । 

ভেন্মাক্ সকল কারাগারের মধ্যে অতি শিকৃষ্ট- 

তম কারাগার। 

রোজে । আমরা মেরূপ ভাবি না কুমার। 

হাঁথ। তবে তোমাদের পক্ষে ইহা কিছুই নয় । তোমর' 
ইহাকে ভাপ বিবেচনা করিলে ভাল ও মন্দ 

বিবেচনা করিলে মন্দ ভাখিতে পাঁর। আমার 

পক্ষে ইহা একটী বিষ্ম কারাগার 

রোজে । আপনার উচ্চাঠিলাষ আপনাকে জন্ধ করনাছে। 

উচ্চ হৃদয়ে ওরূপ স্ৎকীর্ণ ভাব আপনার শোভ' 

পার না। 

হ্থাস্। স্বপ্নে অঙ্গ পীমাবদ্ধ শ্থানে দণ্ডারমান হইয়া সেই 

স্বানটা বিশাল বজ্যক্ষেত্র মনে কবিতে পাৰি 

ও আমিই তাঁহার একমাত্র অধিপতি মনে করিয়া 

গর্ধে স্কীত হইতে পারি, কিন্ত তাহা এক অমু- 

লক ভিত্িহীন স্বপ্ন বই আর কিছুই নয়। 

গিল্। উর সকল স্বপ্প কেবল উচ্চাভিলাধ মাত্র। উচ্চ!- 

ভিলাষ কেবল স্বপ্পের ছায়া । 

হাম্। স্বপ্ন মাই ছায়া। 

রোৌজে | সত্য। আমি উচ্চাভিলাষকে ছায়ার ছারা জ্ঞান 
করি। 

হাম । তবেই ইহা বুঝা যাইতেছে যে দরিদ্রগণ শরীর 
বিশিষ্ট জীব, ও বীরেন্দ্র নর ও রাজগণ কেবল 

দরিদ্রদিগের ছায়ামাত্র। সকলেকি রাজসভার 
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যাইবে? বলিহে কি আমি তো! এক প্রকার 

বুদ্ধিহীন হইয়াছি। 

রে'জে। 
আমর! কুমারের সহগ গামী ভব। 

গিল্। ৃ 

হান্। না, না, তা হগুনা। তোমরী আমার সহগামী। 

হব উপধুন্ত নও। অবলভাঁবে তোমা [দিগকে 

সভা বলিতেছি যে, ভীব্ণরূপে আমি বেষ্টিত 

আছি, ভীষণতাঁ আমার সহচর, তোর কেন 

আমার সচর হবে ? এক্ষণে যথার্থ বল দেখি 

কিকাঁরণে তোমাদের এ রাজো আগমন হাল? 

বোজে। কুনাবের মাক্গাৎ গ্রার্থনারই আমাদিগের আগ- 

মন, অপর কাঁরণ কিছুই নাই । 

হাম্। আমি নরিত্ঃ তোমাদিগকে যে আখনি ধন্যবাদ 

প্রদান করি, এমন ক্ষমতাও আমার নাত । তবুও 

ভোমাদিগকে ধনাবাদ প্রদান করিতেছি । বন্ধু 

গণ, নিশ্চয় জানিও, আমার ধন্যবাতদের মূলা 

মভার্ঘ। অর্দ পরসী অবধি ইছাতে বায় হইতে 

পারে। যাহ! হউক, তোমাদিগকে জিজ্ঞাস! 

করিতেছি সভ্য বল, তোমাদিগকে কি কেছ 

অখহ্বান করিয়া এখানে আনয়ন করে নাই ?' 

তোমরা কি স্বেচ্ছান্স আলিয়া ? বন্ধুগণ ! অক্ষ” 

পটে উত্তর দাঁও, প্রবর্চন] করিও নাঁ। 

গিল্। কুমার, কি উত্তর আমরা আপনাকে প্রদান 

করির ৭. 
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হাম্। যাহা শোঁনাদিগের অভিরচি। তোমরা যে এই 

* স্থানে জামপ্রিত হইয়া আনসয়ছ, তাহা তোমা 

' দিগের আকৃতিতে প্রকাণ পাইতেছে। সদাশয় 

রাজা ও রাণী তোখাদিগকে নিম্রিত করিয়া 

আঁনিয়াছেন। 

রোজে | কি কারণে নিমন্ধণ করিবেন ? 

হান্। দেই কারণটা আনাকে বদিতে হইবে । বন্ধু 
ত্ে্--সমবর়ষের ভালবাসার অঙ্গরোধে আমাকে 

সত্য বল তোমরা নিমন্বিত হইযী! আগিরাছ কি 

না? 

রোজে | (গিল্ডন্ষ্টারণের গ্রতি জনান্তিকে) কি যুক্তি 

হয়? 

স্বাম। (স্বগতঃ) আমার চক্ষে ধুলা দিতে পারিবে না। 

টা যাদ তিগাদ আঁসাযক ভাঁলবান। 

সে ভাপবাপার শপথ, ভোঁদরা! এইটা বলিতে 

নীরব হইবে না। 

গিল্। কুমার, আমর আামন্তি ঘ হইয়াই আজিয়াছি | 
হাম। এক্ষণে ভোৌমাদিগের আমন্ঘণের কারণ কি তাহা 

আমি বলিন্েষ্ছি শ্রবণ করস । গত করেক দিবস 

হইতে (কারণ বলিতে পারি না) আনন্দ, উৎ” 

সাহ, উদ্যম আমার হ্দয়কে পরিত্যাগ করি- 

যনে, সংসার ছুঠথনয় ভীনণ কারাগারে পরিণত 

হইয়'ছে ; সমীরণ, নভোমগুল, সাদ, এখর্ধয, 
দমতা যেন গাণথাতী পাডীরপে আমার চতু- 
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দিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে । যে মানবজাতি 

ঈশ্বরের স্থজনের অলঙ্কার, যাহাঁদিগের মনোহর. 

ভাঁব ভন্তিতে হৃদয় আনন্দে ভাপিতে থাকে, 

সেই সমগ্র মানবজাতি ভীষণ নরাকার রাক্ষদ 

রাঁক্পীতে পরিণত হইয়া যেন আমাকে গ্রাস 

কধিতে অ.পিতেছে। বন্ধুগণ.! তোমাদিগের 

হাপ্তোৎ্ফুল। বদন দর্শন করিয়ী অনুভব হইতেছে 

যে ভোঁমাদিগের নয়নে সেই .সকল দৃশ্ঠ সুখকর; 

নর, নারী তোগাদগের হৃদয়ে দেবদেবীভাবে 

বিরাজ করিতেছে । আমি পাপাত্বা, এ সকল 

আমার সহিবে কেন? স্থতরাৎ তোমাঁদিগের 

সহিত আমার মনের এক্য হবে না, অতএব 

বদ্ধুগণ, আমাকে পৰিত্যাগ কর। 

বৌজে | কুমার, আমার এক্ষণে ও সব কোন চিন্তা! নাই। 

হ্যাম। আমি যখন ব্লিশীম, মন্থয্যে আর আমার আনন্দ 

নই, তখন তুমি হান্ত করিলে কেন? 

রোজে । তখন মনে উদ্যয় হইল ষে, মানবে যদি 

আপনার আনন্দ না হর* তবে অভিনেতৃ- 

গণকে দর্শন করিলে আপনার কিরূপ ভাবের 

উদয় হইবে, তাহাই স্মরণ করিয়া হাঁম্ত করিলাম। 

আপনার সেই প্রিয় অভিনেতৃগণ আপনার 

সহিত সাক্ষাতের মানসে আগমন করিয়াছেন, 

জানি না তাহাদিগের দর্শনে আপনার মনে 

কিরূপ ভাবের উদ্রেক হইবে। 
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হাঁম্। যে অভিনেতা রাজার অংশ অভিনয্ব করেন, 

তাহাকে আমি সানন্দে গ্রহণ করিতে পারি। 

কারণ তিনি স্বয়ৎ রাজ নহেন, কিন্ত অভিনয়ের 

দ্বারী রাঁজার প্রকৃতি স্থন্দররূপে বাক্ত করিতে 

পারেন। যিনি বিদুষক তিনি জন-সাধারথকে 
হাম্ত করান, কিন্ত নিজে ভণ্ড নহেন। স্ৃতরাং 

অভিনেতা বা! অভিনেত্রীগণ আমার চক্ষে বিষবৎ, 

নহেন, তাহার! কোন শ্রেণীর অভিনেতা * 

রোঁজে | কুমার, যে সন্্রদায়ের অভিনয় দর্শন করিতে 

হাাম্। 

আপনি ভালবাসেন, যে জন্প্রদায় করুণভাব 

প্রকাশ করিয়া জনসাধারণকে কীদাইতে পারেন, 

সেই শ্ববিখাাত সম্প্রদার-ম্ণ্লী আনিয়াছেন। 

কি আন্চধ্য দৈব সম্মিলন! এ কয়েক দিব 

আমি এ সম্প্রদায়ের বিষর চিন্তা করিতেছিলাম। 

তাঁহাদিগের অভিনয় ও বংশীবলী চির প্রসিদ্ধ। 

তাঞারা সকলেই কি আপিয়াছেন? 

রোজে। কুমার, বোঁধ করি তাহারা সকলেই আসিয়াছেন। 

হাম্। আমি যখন রাজধানীতে ভাহাদিগের অভিনয় 

দর্শন করি, তখন যেমন তীাহাদিগের খ্যাতি প্রতি- 

পত্তি ছিল, এখনও কি তদ্রপ সমভাবে আছে? 

রোৌজে । না, তদ্রপ আর নাই। 

হামৃূ। সেকি? ক্রমশঃ কি তৰে অধোগতি হইতেছে ? 

রোজে । কুমার, সন্তানসন্ততিগণের দ্বারা তাহারা জড়ীভূত 

ও বিব্রত হইয়। পড়িয়াছেন, জগতের বীতিই এই | 
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হাম । সেকি? ইতিমধ্যেই তীহারা সন্তানসস্ততিগণ 

দ্বার! বোষ্টত হুইরা পড়িয়াছেন ? কিরূপে তাহা, 
দিগের ভরণ-পৌষণ-নিব্বাহ হইতেছে ? তাহারা 

কি এক্ষণে পিতামাতার ব্যবসা শিক্ষী করিতেছে, 

না, অন্য কোন ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছে? যদি 

তাহাদিগের পিতামাতার অবস্থা! সচ্ছল না হয়, 

কাজেই তাহাদিগকে পিতামাতার ব্যবস। শিক্ষা 

করিতে হইবে ও অভিনেতা নামে খাত হইয়া 

এই বিশাল জগতে পরিভ্রমণ করিতে হইবে । 

রোজে । কাব্য-লেখক ও অভিনেতৃবর্গের অভাব আজকাল 

বড় নাই, হুতরাং উভয় পক্গেরই খ)াতি ক্রমশঃ 
হাস হইতেছে । 

হাঁম্। সত্য নাকি? 

গিস্। কিন্তু অভিনেতা হইতে গেলে একটু মস্তিষ্কের 

প্রয়োজন করে। 

হামূ। উহাদের কালকদিগের সেই মস্তিষ্ক টুকু আছে 

তো? 
রোঁজে । আছে বৈকি কুমার, নতুবা এত অল্প বয়সে 

তাহারা দশকমণ্ডলীর সমক্ষে অবতীর্ণ হইতে 

পারে? | 

হাম্। ইহা বড় আশ্চর্যের বিষয় নহে। আমার 

পিতৃব্য এক্ষণে ডেনৃমার্কের অধিপতি ! আমার 

পিতা বর্তমানে ফা: 1পতৃব্যের তোষা- 

মোদ করিত, তাহারা 1বিশঃ চালশ, পঞ্চাশ ও 



[ ২য় গর্ভাঙ্ক। ] হাম্লেট, ৰ ৫ 

গিল্। 

স্কাস্। 

গিল্। 

স্যাঁম্। 

গালো। 

ছ্াঁম্। 

একশত মুদ্রা অবধি পারিতো!ধিক প্রাপ্ত হইত । 

তাহাদিগের অভিনয়ও মন্দ নর, সে বাবসায়ও 

সর্ষোৎকুষ্ট ব্যবসা ! 
(নেপগ্যে তুর্ধ/ধ্বনি )। 

অভিনেতৃগণ আদিতেছেন। 

বনছুগণ ! তোঁমাদিগকেও আমি আভার্থন। করি” 

তেছি। কিন্তু আমার বর্তমান পিতৃব্য পিতা ও 

খুড়ীমাতা প্রতারিত হইয়াছেন । 
কিমে কুমার ? 

এক্ষণে উত্তর-সমীরণে আমার মন্তিষ্ষ বিকভ 

করিয়াছে, আমি পাগল হইয়াঁছিঃ আবার যখন 

দক্ষিণ-অসমীরণ বহিতে থাকিবে, তখন প্রকৃতিষ্ছ 

হুইব্। 

( পলোনিয়াঁসের গ্রবেশ )। 
আপনাদের কুশল হউক্। 

গিল্ডন্ষ্রার্ণ শোন, তুমিও সরে এস। দেখ, 

দেখ, গ্রী বুড়ো ছেলেটার আকুতি দেখ । 

রোজে। কথায় বলে পবৃদ্ধত্ব গ্রাঁপ্ত হইলে ব্বিতীয় শৈশব- 

হ্যাম্। 

গলে । 

কল উপস্থিত হয় ।” 

দেখ আমি গণন। করিষা ইহার আগমনের কাঁরণ 

বলিতেছি। ও বলিতে আসিয়াছে যে অভি- 

নেতৃগণ আসিতেছে । মহাঁশয় গো, তিক বলি- 

মাছ, আজ সোমবার প্রাতঃকাল । 

কুমার, আপনাকে সংবাদ দিতে আসয়াছি। 
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হ্বাম্। 

পলো । 

হাম্। 

পলো । 

হাম্। 

পলো । 

হাঁম্। 

পলো ।, 

হাস্। 

পলো । 

হাঁন্। 

পলো। 

হ্যামলেট, । ৃী হয় অন্ধ।] 

আমিও মাপনাঁকে সংবাদ দিতে আসিয়াছি, যখন 

রোসিয়। রোমের অভিনেতা ছিল," 

কুমার, অভিনেতৃগণ এ স্থানে উপনীত হুইয়াছেন। 

দুর, দূর! 

আগার দিবা, 

তবে প্রত্যেক অভিনেতা এক একটী গন্দভে 

আরোহণ করিয়া আসিয়াছেড 

তাহারা জগতের সর্বোত্তম গ্রাসিদ্ধ সম্প্রদায় । 

কি বিয়োগান্ত, কি মিলনান্ত, কি এতিহাসিক, 

কি পারিবারিক, কি প্রহসন যেকোন বিষয়ই 

হউক না কেন, তাহাদের সমকক্ষ আর কোন 

সম্প্রদায় অভিনর করিতে পারেন না। 

ইস্রালের বিচারক হে মহত জেপ্থিয়া! আপ- 

নার কি অনীম বিচার ক্ষমতা! আপনার কি 

অনন্ত ধনভাগ্ার ! 

কুমার, তীহার কি এক ধনভাগার হিল 

হী, ই, | 

ছিল এক কন্তারত্ব অনন্ত ভাগার, 

ভাঁলবেসেছিল বড়, ছুহিতারে তার। 

(শ্বগতঃ) এখনও আমার কন্যার কথা মনে মনে 

আন্দোলন হচ্ছে । 

আমার কথা ঠিক না, ওহে বৃদ্ধ জেপ্থিয়া ? 

কুমার, মাপনি আমারে জেপ্থিয়া বলে সম্বোধন 

করিতেছেন, অতএন আশার এক কনা 
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আছে, যাকে আমিও বড় ভালবানি, আর তাঁকে 

২পাত্রে সম্প্রদীন করিবার জন্য বড়ই ব্স্ত 

আছি । 
হাম । নাঃ এ ঠিক হল না। 

পণো!। তবে কি ঠিক হবে কুমার? 

জাম্। হবে, হবে, ঈশ্বর ঠিক দেখাবে। কিন্ত দের, 
দেখ, এ যে মহাগরভূনা আস্ছেন। 

( অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের প্রবেশ 01 
এস, এপ, প্রভুগণ ; আমি তোঁমাদিগকে দেখবা 

বড়ই সঙ্থক্োষ লাভ করিলান। ওহ পুরাতন 

বন্ধু! তোমার ব্দনের মাছ এনএ মধ্যে ভুত 

হইল কেন? ডেন্মার্কে কি কারনে জোসাদেন 

আগমন হ'ল % আমার সহিত কলহ করিবে না 

কি? এই যে অভিনেত্রীগণও এফেছেন॥ রসণী- 

গণ। তোমরা ্র্গহাজোর অভি সন্নিকট, ওগে। 

ম্বন্দরি, তোমার স্বর ঠিক যেন নংখ রব? 

তোমাদের মধ্যে একজন একটু অভিনয় কর, 

শোণাঁ ঘাঁক। 

১ম অভি। কুমার অনুমতি করুন কোন্ বিষন্ন অভিনয় 

ক'র্ব? 

হাস। তোথাদের বে বিষয়টা একথার আমাকে শুনাইর।- 

.. ছিপে, যদিও তোমরা সেই আভিনয়টা অন্য 

কোন স্থানে কর নাই, কারণ সাধারণে তাহ 

খনন গ্রহণ করিতে পারে নাই, তবাঁচ আনার 

- 
7 
রি 
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সেই অভিনয়টা বড় মিষ্ট লাগিয়াছিল। এনিও- 

ভিডোর অভিনয় যেখানে প্রায়েমের হত্যার বিষয় 

বরিত আছে। যদি তোমার স্মরণ থাকে, তবে 

এই পংক্কি থেকে আরস্ত কর। 

“বারেন্দ্ ফিরাস, যাঁর হৃদয় নিলয় 

তমসা আবুত, যেন ঘোর অমানিশা, 

বহিরিল কুষ্চবর্ণ ঘোঁটক আরোহি,, 

রন্তমাথা সব্ধদেহ রক্তময় আখি । 

কত পতিত্রত। নারী হয়েছে বিধবা, 

কত পুত্র হারায়েছে আপন জনকে, 

জননী-দুহিশা রক্ত মিলে তার সনে। 

সেই সব রক্তনদী হ'তেছে বাহিত 

বীরেন্দ্র ফিরাস্ দেহে, মূর্তি ভয়ঙ্কর 
নয়ন তারকা জলে ধক্ ধক করি, 

যেন দৃষ্টি দগ্ধ করে সমস্ত জগৎ, 

অনেষিছে কোথা আছে প্রায়েম ভূপতি?? ১ 

তাঁর পর হ'তে অভিনয় কর । 

গলো। কুমার আপশার কথাগুলি কি মিষ্ট, যেন এখনও 

আমার কর্ণে ধ্বনিত হচ্চে। 

১ম অভি। নিক্ষোধিয়া অসি ধার ছুর্দান্ত ফিরাস্। 

যথায় প্রায়েমরাজ করেন বিরাজ, 

প্রায়েমের হুদ ন্দ্দি অসি বাহিরিল, 

বিলুন্তিত হলো হায় প্রায়েমের দেহ, 

কিল! ফিরাস-বীর অন্ুতরগণে, 
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পলো! 

হা।ম্। 

ঘোঁধব-ম্্র বিঘোঁষিয়া দেহ ঘরে ঘরে, 

এ বীজ্যা স্বাধীন আর অধীনতা নাই, 

অবিশ্বাসী অত্যাচারী প্রায়েম নিহত । 

এ অভিনয়টা অতি দীর্ঘ | 

তোমার যদি ইহা দীর্ঘ বোধ হয়, তাহা হইলে 
কোন শেীরকাঁরের নিকট দীর্ঘ শাশ্ উতৎ্পাটন 

করগে। ( অভিনতার প্রতি) ওহে থামলে কেন, 

বলে বাও, আবার বিলম্ব কর কেন ? বণনা ১ 
১ম অভি । কিন্ত অহো প্রাণ ফেটে যার, 

বর্ণিতে মহিবী শোক, 

রপনায় বাক্য না যুয়ায়, 

আল থালু কেশ, আহা পাগলিনী বেশে 

উন্ম।দিনী হুইল বাহির, 

নীরব সৈনকন্থুল, মুখে বাক্যহীন, 

অনন্ত শোকের আোত সবার হৃদয়ে । 

জ্ঞানহারা বুদ্ধিহার! পাঁগলিনী রাণী, 

চক্ষে তারকা জলে ধকৃ ধক করি, 

আসিল প্রাঙ্গণোপবরি অশ্রহীন আঘি। 

পলো । দেখ দেখ কুমার অমন কচ্চেন কেন, 

হ্যাঁম্। 

মুখ পাংশ্ুবর্, চক্ষু বারিভারা ক্রান্ত। 
(১ম অভিনেতার প্রতি) 

মহাশির অন্ুগ্রহ করে আপানি নিবৃত্ত হ'ন। 

(অভিনেতার প্রতি) তোমার অভিনয় অতি স্ুন্দ 

ও হুদয়ূগ্রাহী হইয়াছে, যান মন্ত্রির রাঁজালয়ে ্ 
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দিগকে এক্টী গৃহ দিন্গে। দেখবেন, যেন ই হাঁ 

দেব অভ্যর্থনার ক্রুটী না! হয়, আমি ইহাদিগকে 
কিছুপ্দন আসাদের প্রাসাদে রাখিতে ইচ্ছা করি |. 

পলো। রাজকুমার, ইহাদের ঘথাবিহিত অভার্থনার কোন 
ক্রুটী হবে না, তজ্জনা আপনি নিশ্চিন্ত হউন । 

হামূ। দে'খধেন ইহাদের কেহই পলার়ন না করেন, 
সকলকেই দিবা রাজভাগে রাখিবে। 

পলো । আসন মহাশবের। | 

(পলোনিরান গু কঠিপয় অভিনেতার প্রস্থান ) 

হাস। (অবশিই্ অভিনেভাঁর পুতি) 

বন্ধুগণ, তোনারাঁও উহাদের অদ্রসরণ কর, কাশ 

তে'মাদের একটা অভিনর দন করিব, গঞ্ডে- 

লোর হত্যাট্িষয়ক অভিনয়টা ভোনবা অভিনয় 

করিতে পারিবে? 

১ম অভি। পারিব বৈকি কুমার । 

হান । কাল রজনীতে তবে ত্ী অভিনরটাই হউক, 

১০১২ পংক্ষি আনি নিজে বচন] করিতা দিপঃ 

তোমরা তোঘাদের অভিনয়ের সহিত যোগ করিব 

দিও; কেমন পারিবে ত ? 

১ম অভি। বেশ পারিন কুষার। 

হাঁম্। ভাল এক্ষগে বিএম করগে। 

(অভিনেতগণের প্রস্থান) 

( রোজেন্ক্র্যান্জ. ও গিল্চনৃষ্টারেণের প্রতি ) 

বন্ধুগণ ! তোম!দের আগনশ আমি প্রকৃত প্রস্তাবে 
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যৎ্পরোনান্তি সুখী হ/য়েছি। বজনীতে যেন্ 

*. তোমাদের সাক্ষাৎ পাই, দেখিও যেন ভুলিও না । 

রোঁজে। কুমার আমরা বথাকালে বজনীতে আসিব, এক্ষণে 

বিদায় হই । 

( রোজেন্ক্যান্জ, ও গিল্ডন্ঠারণের প্রস্থান) 

হাঁম। ঈশুর থাঁকুন্ সদী তোমাদের সনে। 
এন্দণে একাকী আমি, নাহি কোলাহল, 

অহ্হা হতভাগা চিরদাস আমি । 

অভিনেতা অভিনয় কালে 

মিশর আপন আত্ম! সেই জনসহ, 

যাঁর অংশ করে অভিনয় । 

করুণ করণ রস হৃদয় টানিয় 

ভাঁগায় নয়ন-নীরে দশকমণগ্ডলী। 

গ্রন্থের নায়ক 

নাহি হয় স্বজন তাঁহার, 

তবু আহা, প্রকাশে কেমন 

তাঁর সমভীব, সেই করুণার স্বরে । 

কখন দর্শকবৃন্দ ভাসে অশ্চজলে; 

কখন বা বীররসে হৃদি উত্তেজিত, 

বিভীবণ দৃশ্যে কভু পোমাঞ্চিত দেহ । 

কিন্ত ভাগাহীন আমি, 

হৃদয়ের জাল। না পারি কহিতে কারে। 

নাখি জানি কি করি উপায়, | 
মনের সঙ্কল্প কিপে সুপিদ্ধ করিব? 



৮২ হ্যাঁমূলেট, [ত্য অঙ্ক।] 

হ,লেম কি ভীরু কাপুরুষ ? 

কে কহে পাপাত্সা মোরে? 

মিথ্যাবাদী নরাধম নিশ্চয় সে জন। 

শোণিতলোলুপ-বিশ্বীঘঘাতক-অর্থ লোভী নর 

কাল তোর নিকটে আগত । 

এ বড় অদ্ভুত! 

প্রিয়তম জনক আমার 

ভত)!কাবী করে অহো হলেন শিধন | 

ক'রেছি প্রতিজ্ঞা আমি স্বর্গ সাক্ষা করি, 

লব প্রতিশোধ ভীম, হত্যাকারী প্রতি। 

ঘুমাও ঘুমাও পাপী কিছুকাল তরে, 

অনন্তকালের নিদ্রা ভূপ্তিবে অচিরে । 

আনিয়।ছে নট নটাগণ 

অভিনয় দেখাতে আমারে । 

ভানকের হহ্যাঅভিন্য়, 

অভিনয় ছলে পিতবো দেখাব) 

দেখি তাঁহে কি ভীব ধরয়ে 
পিতব্য-বদ্ন | 

যদি দেখি পাংশুবর্ণ মুখ, 

না রহিবে সন্দেহ আন্তরে, 

গ্রাতিজ্ঞা আমার 

অচিরাৎ করিব সাধন | 

কিন্ধ নাহি-ভূতযোনি করিব প্রত্যয়, 

জনকের ছবি ধরি পাঁপ আত্মা কোন 
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গেল কি ছলিয়া মোরে জানিব সত্বর। 

দু়রূপে না জানিয়া কৌন, 

নী করিব হস্তক্ষেপ অন্য কোন কাষে। 

অভিনয় হইবে যখন, 

দ্েখিব কি ভাঁব ধরে পিতৃব্য-বদন॥ 

(প্রস্থান) 



তৃতীয় অস্ক। 

প্রথম গর্ভাঙ্ক। 

দুর্গ-অভ্যন্তরস্থ গ্রকোষ্ঠ। 

(রাজা, রাণী, গলোনিয়াস, অফেপিয়া, রৌজেনৃক্র্যান্জ ও 

গিল্ডন্ঠারণের প্রবেশ)। 

বাজ | কথায় কথায় 

পারিলে না জানিতে তোমরা, 

হামূলেট কি কারণ সতত মলিন, 

কথন বা উন্মাদের প্রায় ! 

| এইমাত্র জাঁনিয়াছি দেব, 

করেছেন স্বীকার হামূলেট, 

কখন কথন তিন হন্ জ্ঞান-হারা; 

কিন্তু কিবা ইহার কারণ) 

ন! কহেন যুবরাজ কৌন মতে, দেব। 

গিল। কথন কথন মোর! দেখিব!রে পাই, 

ধীরভাব, জানের বিকাশ 

হয়েছে হৃদয়ে তার । 

দে সময় জিজ্ঞাসিলে উন্মাদ*কারণ, 

পরক্ষণে গুনিবারে গাই 
গ্রলাপ-বচন তার মুখে। 

রাণী। করিল কি সমাদর যুবরাজ সবে? 

পাতাল রোজে 
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বোজে। মহতের যেরূপ আচার। 

গিল্ £ কিন্তু অনুমানি, 

অনিচ্ছাঁয় সম্তাষিল কুমার মোদের। 

রোজে । না কহিলে নয় যেই কথ 

সেই কথা কহিলেন সবারে কুমার; 

কিজ্ঞ মোর! জিজ্ঞাসিলে কিছু, 

অকপটে দানিলেন সকল উত্তর । 

রাণী। কহিলে কি কোন পুর্ব-্কথা 

কুমার-সমীপে ? 

বেজে | দানিলাঁম সংবাদ কেবল, 

আসিয়াছে কতিপয় নটনটা 

করিবারে নাট্য-অভিনয় । 

গুনিয়| সে কথা, 

বোধ হ'ল মহানন্দে ভাসিল কুমার । 

আজি নিশা যোগে, 

পাইয়াছে অন্মতি তারা, 

করিবারে নাট্য-অভিনয় | 

পলো । প্রত ঘটনা; 

অনুরোধ করিল কুমার মোরে, 

জানাইতে নাট্য-অভিনয় 

মহারাজ-মহিযী-সকাশে । 

বিশেষ প্রার্থন। তীর, 

আজি নিশাকালে 

রাজ রাণী অভিনয় করেন দশন। 



হ্যামলেট । [ ও অঙ্ক ] 

বাজা। আনন্দিত হ'লেম আমর 

কুমীরের অিলাষ করিতে পুরণ। 

কুমারের প্রিয়বন্ধু সদাশয়গণ ! 

বন্ধত্তের পরিচয় দাও এ সময়ঃ 

রূঠিরে সতত সবে কুমারের পাছে, 

করিবে যতন, 

কিসে হয় কুমারের আনন্দ-বদ্ধন | 

রোজে । সতত চোষ্টব মোবা দেব। 

( রোজেনক্রন্জ_ ও গিল্ডন্ষীরণের প্রস্থান । ) 
রাজা । প্রাণাঁ।ধক? মহিষি আমার, 

করি অন্গন্য়ত় 

ক্ষণকাল তাজ এই স্থান । 

আ'মিবেন সচীব-ছুহিতী, 

সামূলেটে ভেটিতে হেথায়। 

আমি আর মদ্রিবর থাকি অস্তরালে 

শুনিব আলাপ কিবা হয় দু'জনার; 

পারিব জানিতে, 

কুমারের হৃদয়ের ছুঃখের কারণ, 

প্রণয় কি অনা কোন হেতু । 

রাণী । আজ্ঞা তব করিব পাঁলন। 

আশা করি অফেলিয়া। 

মোহিনী রূপের প্রভা তব 

জাকর্ষণ করিয়াছে পুজের হৃদয়; 

সতীত্বের মহিমা তোমার 
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খআফে। 

গলে! 

বাজী 

পলো | 

নাশে যেন তনয়ের হদয়-আাধার | 

পাই যেন হেপিবারে, পুজে পুনর্ধার 

পূর্ষের প্রকৃতি ভাব করেছে গ্রহণ । 

আমারও তাঁই অভিলাষ রাণি | 

(রাণীর প্রস্থান। 
অফেপিয়া, মোহিনী গমনে 

ভ্রম এই স্থানে । 

ধর এ পুস্তক, 

কর পাঠ মুছ মুছু বরে । 

ধন্ম তেজে জি যার হয় বিভাস্ত, 

অবন্ধ তথার কডু নাঁহ পার স্থান, 

সয়তান মভয়ে পলাঁয়। 

যা ক্লে মন্িবর ! সত্য তা" সকলি। 

(স্থগতঃ ) 

অহো! হৃদিতন্তে বিষম বাছিল 

যেন, 

আমারে নির্দেশ করি কহিল মগীব। 

অসহ্য এ জীবনের ভার! 

পদ-শব্দ আসে এই দিকে, 

চল মহারাজ, 

অন্থুরলে হই লুক্কারিত | 

(রাজা ও পলোনিয়াসের প্রস্থান) 

(হ্যামূলেটের প্রবেশ )। 
হাম। থাকি কিন্ব। নাথি থাকি প্রশ্ন হয় গেই | 



৮৮ হ্যামলেট [ত্য অগ্ক।] 

নাহি জানি 

মহৎ উদ্দেশ্য কিব1 আছে জীবনের | 

অত্যাচারী, ছুরচারী, পাঁপে মগ্ন নর 

অত্যাচার করষে অপরে। 

বলিতে না পারি, 

সেই অতঢাচাঁর সহা কৰে যেই জন 

মহতের পরিচয় হর কি তাঁহার ? 

কিন্বা যেই জন, 

প্রতিশোধ লয় তাঁরপরিও 

বাধা দ্বার অতা!চার-ক্রিয়। 

দুর্দম বিক্রমে আর বিভীষণ তেজে, 

দেই সে মানব হয় প্রকৃত মহৎ? 

মৃত, নিদ্রা সম, 

মরণে নিদ্রায় নাহি আছে কোন ভেদ । 

নিদ্রীয় মানব হেরে স্বপ্ন বহুবিধ, 

মরিলে আত্মার হয় শ্বপের বিকাশ । 

জীবনে নিদ্রা স্বগ্র শীন্র ভেঙ্গে যায়, 

মর্ণে নিদ্রার স্বপ্ন কভু না ফুরায়। 

(অফেলিয়াকে দেখিয়। বিশ্বয়ে ) 

কে তুমি হুন্দরি ? 

একি অফেলিয়! তুমি ? 

মম হৃদয়ের জলদেবী, 

জানি আছে মম পাপরাঁশি 

হৃদয়ে গ্রথত তব। 
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অফে | বহুদিন পাই নাই কুমারের দেখা, 

শারীরিক মানসিক কুশল তো সব? 

স্যাম । সবিনয়ে ধন্ুবাদ প্রদানি তোমায়, 

সকপি কুশল মম সচব-দুহিতে । 

স্মার্ণক চিহ্ন যাহা দিয়েছ কুমার, 

সেই সব একত্রিত করি আনিয়াঁছি 

প্রত্যর্পণ করিতে তোমায়, 

অআফে 

আজ্ঞা হোক লইতে সে সব! 

হ্াামূ। না, না, তাহা অনন্তব, 

কিছু নাহি দিরাছি তোমায় । 

অকে | মাননীর নুপাতনন্দন, 

জান তুমি স্ুনিশ্চন্ 

এই সব িযাছ আমায় 

আর ক্বনধুর বাণী; 

মহার্থ তখন ছিল এই সব মম। 

(কন্ত হায় 

মধুর সে বাণীরব আর না শুশিব, 

মৌরভ নাহিক আর উপহ্াবে তব. 

কি কাজ তখন আর রাখি এই স্ব, 

নরূদয় মম প্রতি হ'ল দাতা বে? 

লহ যুবরাজ, 

উপহারে আব মম নাহি অধিকার | 

হাম । হা, হী! তুম কিসরলা ই 

অফে। কুমার ? 



€৯ ৬ 

হাঁম্। 

'অফে। 

হযাম্। 

অফে। 

হামূ। 

অফে। 

স্থাম্। 

আফে। 

হ্ামূ। 

হা্লেট,। [ও অন্ক।] 

ক্ূপনীর শিরোমণি হও কি সুক্দরি ? 

কিবা অর্থ এ সবাঁর ? 

সরলা ও সুন্দরী যাহা বলিলাম তোমা, 

সত্য যদি সেইবাণী হয়; 

তবে তুমি ন! করিবে বুথ বাক্যব্যয়, 

আপনারে জুন্দরা মানিবে। 

সৌন্দধ্য কি সরলতা হ'তে আুমধুর ? 

জীন নাকি তাহা? 

সৌন্দধ্য ডাঁকযা জানে সরলতা সখী, 

সরলতা নাহিপারে সৌন্দধ্য আনিতে | 

এককালে 

বড় বাঁনিতাঁম ভাল, তোমারে রূপসি | 

সত্য কথা রাজপুজ্র, 

আগে ছিল আমারও বিশ্বাস। 

কুমারের ভালবান। পেয়েছে ছুঃখিনী ! 

অবিগ্বাস করা ছিল উচিত তোমার, 

তব প্রতি ভাঁলবামা ছিল না কখন। 

এপ্লতারিত হ'য়েছিন্থু তবে। 

যাও কোন কুগারা-নিবাসে, 

চির কুমার।র ব্রত করহ গ্রহণ. 

কেন পাপে মগ্ন হাতে যাও? 

ভানি, আম পাপহীন, 

পাপ-টিভ্ত মম মনে নাহি পায় স্থান | 

কিনব তবু, 
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অআফে। 

হামূ। 

আপনারে আপনি পিক্কারি, 

কেন মম হইল জনম, 

কি কারণে প্রসবিল জননী আমায় ? 

অহঙ্কার, রাগ, দ্বেষ পুর্ণ এ জুদয়, 

তাঁহে কভু ত্রেম স্থান পায়? 

আনি অতি নরাধম, 

প্রণয়ের মধুর আন্বাদ 

কেন হবে ছুভাগো আমার ? 

বিশ্বাস মানবে ভুমি কার না কখন, 

রহ গিরা কুসারা-নিবাসে 

পাপ তথা নারিবে পশিভে । 

জান কি কোথায় এবে জনক তোমার? 

আছেন আলয়ে শিত]। 

ঘর রোধ করিও তাহারে, 

যেবা হয় করুন আলগ্ে; 

সাধারণে উদ্বেশিত না করেন যেন, 

চলিন্গ এখন । 

হাঁ ঈশ্বর ! 
রক্ষী কর হৃপতিনন্দনে | 

কর নাশিবাহ কারে; 

কর যাঁদ 

দিব তোমা! বিবাহ-যৌতুক | 
কি যৌতুক শুন মম মুখে | 
তুষারের সম 



০৯ *, 

আক । 

হাম্। 

হ্যামলেট । [৩য় অঙ্ক |] 

হয় দি শ্থুবিমল সতীত্ব তোমার, 

তবু নিন্দাবাঁদ হতে কভু না এড়াবে, 

মাঁনবরসন' 

কলক্ক তোঁসার সদা করিবে ঘোষণা । 

তাই বলি, 

কুমারীর ব্রত ক্রহ পালন, 

মম বাক্য কর না লজ্ঘন। 

একান্তই তব ঘদি হয় প্রয়োজন 

হতে বদ্ধ পরিণয্ে, 

শুন তবে আমার বচন, 

উন্মাদ দেখিয়া পতি করিবে গ্রভণ ; 

জ্ঞানবাঁনে কভু না বরিবে, 

তাঁর পাশে ছলা না থাটিবে। 

তাই বলি, 

চির-কুমারীর ব্রত করহ ধারণ; 

কেন বল নিন্দা-ভাগী হবে অকারণ ? 

ধ্শ্বরিক অদ্ভুত ক্ষমত1 ! 
দেখাও প্রতাপ তব, 

জ্ঞানহারা কুমার আবার 

করে যেন জ্ঞান্লাভ তোমার প্রনাদে। 

যাও, বিলম্ব কর নী আব, 

কুমারী-নিবাস, | 
তব হেতু আছে অপেক্ষিয়। । 

বিবাহের নাহি প্রয়োজন। 
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অফে। 

বিবাহ-বন্ধনে যারা আবদ্ধ সম্প্রতি, 

বাচিবে না বহুদিন তাঁরা। 

যাঁও তুমি কুমাবী-নিবাসে । 

( প্রস্থান )। 

মহৎ অন্তর তব, 

নাহি জানি কি কারণে হইল এমন? 

ভয়, হায়, 

জীবনের সুখ স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল মোর। 

চিরদিন প্রশ্বধ্যের কোলে 

হইয়া লালিত্র, ভেবেছিনু মনে, 

আনন্দে এরপে দিন চলে যাবে মম, 

অস্থখের মুখ কভূ না পাব হেরিতে । 

কিন্তু হায়! 

বাল্যের কল্পনী সব বাযুতে মিশীল, 

যৌবনের মধুরতা দগ্ধ হ'য়ে গেল । 
দুঃখ আদি আববিল মোরে ; 

দেখিলাম যাহ, 

এরূপ কতই আর দেখিতে হইবে। 

(রাজা ও পলোনিয়াসের প্রবেশ ) 
রাজা । ভালবাস নহে তার ছুঃথের কারণ, 

আছে অন্য হেতু স্ুনিশ্চয়, 

কহিল কুম!র যেই সব, 

শুনিতে যদিও তাহ! প্রলাপ বচন, 

আছে কিন্তু বহু সার কথা। 



৯৪ 

পলো। 

হ্াম্লেট। [ত্য অন্ক।] 

অনা কোন চিন্তা ভরে মন প্রপীডিভ, 

নছে প্রেম-চিন্তা মন্ত্র ইহার কারণ । 
সন্দেহ হ'তেছে, 

ভীবণ কারণ কৌন মাছে লুক্কায়িত; 

বৃহস্ত প্রকাশ হলে যাঁর, 

হ'তে পারে বিপদের কথা । 

এ সব নাহিক ঘটে যাছে) 

আঁগে হতে নিবার" করিতে উচিত । 

পাঠীইব ইংলগ্ডে কুমাঁরে, 

প্রদানিতে রাঁজ-কর ইংপগু-ঈশ্বরে, 

এতদিন পাঠান না হ'ল, 

জমনোযোগ ভা হয় ইচার কারণ । 

ভিন্নদেশে ভিন্ন দৃপ্ত দেখিবে অনেক, 
হৃদয়ের অস্তিব তা, 

নাহি রবে ক্রমে দূর হবে, 

প্রফুন্নতা সজীবতা ফিরিয়া আপিৰে । 

কি মন্ত্রণা তব, মন্ত্রিবর ? 

ভাল কথা ঝলেছ রাজন্। 

কিন্তু মম এখনও বিধ্বাস, 

কুমীরের ছুঃখের প্রারস্ত 

সমুভূত দেব, হ'তে নিরাশ প্রণয় । 

( অফেলিয়ার প্রতি ) 

কি বল দুহিতে ! 

নাহি আবশ্যক কিছু বলিতে তোঁমার, 
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কুমারের কথা, মোর শুনিয়াছি সব, 

মহারাজ সঙ্কল্প যা তব, 

নহে মন্দ, করহ সাধধন। 

কিন্ত দ্রেব খুক্তিপিদ্ধযদি ইহা ভাব, 

অভিনয় পরে, 

পাঠাও রাঁজ্জীরে প্রভূ, কুমারের পাশে । 

বিনয়ে জিজ্ঞান! যেন করেন মৃহিষী; 

ছুঃখের কারণ কিবা জানাতে তাহারে । 

প্রচ্ছন্নে হিয়া 

গশুনিব তনয়ে মায় কিব1 হয় কথা, 

সবিশুারি জানাব চরণে । 

কিন্ত যদ কোন হেতু না হয় গ্রকাশ, 

গাঠায়ো কুমারে রাজ! ইংলগ্ডে তখন, 

কিম্বা তারে অন্য কোন স্থানে 

বাখিবে আবদ্ধ করি, যা হয় উত্তম। 

যা কহিলে সেই মত করিব সচীব ; 

প্রধানের উন্মত্ততাঁ, 

না হয় উচিত কভু উপেক্ষা করিতে। 

€ সকলের প্রস্থান 



দ্বিতীয় গর্ভী্ক। 
প্রাসাদস্থ প্রকোন্ঠি। 

হ্যামলেট, ও তিন জন নটের প্রবেশ । 
হ্বাম। আমি যেসকল পংক্তি তোমাদিগকে লিখি 

দিয়াছি, তাহ! বল দেখি । মনে আছে তে! সব। 
কেবল গ্যাণ্টোমাইম্ আমি তাপবাসি না, সঙ্গে 
সঙ্গে কথাও চাহি। তে সবঠিক্ ঠাক ক'রে 
লয়েছ তো? 

১ম নট । হা, রাজকুমার । 
হ্াম্। 

১ম নট 

স্বাম্। 

০যখানে বেখানে কথাগুলি কিছু সংশোধিত করা 
তোমরা ভাল বুঝ, সেখানে সেখানে সংশোধন 
করিয়া লইও। কারণ আমি গ্রন্থকার নাহ, বাক্য 
বিন্যাস আমার বড় একটা আসে না। 
| অঙ্মান করি, আমরা কিছু কিছু সংশোধন 
কারয়া লইয়াছি। 
সম্পূর্ণরূপে সংশোধন করিয়া লইবে, তজ্জন্য মনে 
দ্বিধা করিও না। যাহারা বিদূষকের অংশ অভিনয় 
করিবে, তাঁরা যেন বরহস্তের বাহিরে না যায়, 
যেরাপ লেখা আছে, ঠিক্ সেইবধপ বলে যেন। 
সাধারণকে বেশী মাতায় হাপাইতে গিয়া যেন 
নিজেরা হান্তাম্পদ না হয়। যাও, তোমরা প্রস্তত 

হওগে ।-- 

( নট, নটাগণের প্রঙ্থান ) 
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( পলোনিয়াসঃ, রোজেন্ক্র্যান্জ ও 
গিল্ন্গ্ারণের প্রবেশ ) 
কি সংবাদ মন্ত্রিবর? 

শুনিবেোক মহারাজ অজিনয় আজি? 

পলে' | বাঁণীনহ মহারাজ আসেন স্বর । 

( প্রন্থান) 

হাম । বল গিধা নটনটাগণে 

হইতে প্রস্তুত তর করি । 

রোজে। 

গিল্। 

(রোজেন ক্রু/ান্জ ও গিল্ডনৃষ্টারণের প্রস্থান ) 
হাম্। একি হোরোমনও ! 

যে আজ্ঞা কুমার । 

( হোরেসিওর প্রবেশ ।) 

হোরে। কুমাদের আঁজ্ঞাধীন আমি । 

হামূ। হোরেসিও, 

তব সনে লাকা লাপ ভাঁল লাগে মম, 

এরূপ কাহারও সনে হয় নী আমার । 

হোরে । কুমারের অনু গ্রহ»"- 

হ্াম্। না, না, বল নী, এমন, 

চাটুকার নাহ অ।মি। 
নাহি লাভ তোধামোদ করি তোমী) 

তুমি তো নিধন, 

কি দিবে আমায় তবে তোঁষামোদ হেতু ? 



হ্যাযূলেট,। | ওয় অঙ্ক ] 

গ্রফুল্প জীবন আর সরল হৃদয়, 

এই ছুই তব হেরি জীবন-উপায়।, 
দাও বন্ধু তব সম অন্য কোন জনে, 

পুজিব তাহারে আমি আজীবন ধরি । 

আজি রাত্রে হবে অভিনয়ঃ 

থেক বন্ধু তুমি মম সনে। 

জনকের নিধন্ ঘটনা, 

বলিয়াছি যেই সব তোমার সকাশে, 

সেই দৃশ্ট অভিনয়চ্ছলে 

দেখাইবে নটনটাগণে । 

মনোযোগে দেখিব পিতৃব্য-মুখ, 

তোমারেও করি অনুনয়, 

পিতৃব্যে করিও নিরীক্ষণ। 

যদ্দি দেখি বনের অবিকৃত ভাব, 

বুঝিব তখন, 

হুষ্ট-আত্মী কোন মোরে গিয়াছে ছলিয়া 

আপনারে ধিক্কারিব শত, 

ছুষ্টআত্মা-বাক্য দে স্থান দিলু বলি। 

অভিনয় পরে, 

পরম্পরে কৰিব বিচার, 

পিতৃব্যের মুখভাব কিরূপ ধরিল। 

হোরে। জানিও কুমার, 

. অভিনয় কালে যদ্দি 

মনোভাব গোপন রাখিতে 



-[য্যগর্ভাঙ্ক।] হ্যামলেট । ৯৯ 

হ্বাম। 

সাধ্যমত যত্র করে পিতৃবা তোমার, 

* মম তীক্ষ দৃষ্ট হ'তে নাহিক নিস্তার । 
আসিছেন রাজারাণী অভিনয় স্থলে; 

লহ ভাই যে কোঁন আসন । 

( তু্যধ্বনি ; আলোকযুক্ত শরীর-রক্ষক 

গণের সহিত রাজা, রাণী পলো- 
নিয়াম, অফেলিয়, রোজেন্- 

ক্র্যান্জও গিল্ডন্্টারেন্, ও 
সভাঁসদ্গণের প্রবেশ |) 

রাজা । হাঁম্লেট, কুশল তো সব? 

হাম্। সকলি কুশল । অকুশল আমার আর কিছুই নাই। 
(পলোনিয়াসের প্রতি ) 

মন্ত্রবর ! তুমি যখন কলেজে পড়িতে, তখন 

নাকি অনেক অভিনয় করিনা? 

পলো। হ্যা কুমার; তখন অনেকে আমায় উত্কৃষ্ট অভি- 

হাঁম্। 

নেতা বলিতেন। 

কিসের অংশ অভিনয় করিতে ? 

পলো। আমি জুলিয়াস সীজর সাজিতাম; রাজধানীতে 

স্থামৃ 

আমায় হত্যা করা হয়) ব্রটাস্ আমাষ হত্যা 
করে। 

ক্রুটাস্ তবে পশু ছিল, মানুষ ছিল না। মানুষ 

হইলে গো-বৎন হত্যা করিৰে কেন ৭-- 

অভিনেভার প্রস্তত হইয়াছে? 



হ্াম্লেট,। [ ৩য় অন্ধ] 

রোজে ৷ অনেকক্ষণ তাহারা প্রস্তুত হয়েছেন; কেবল 

রাণী। 

হাম! 

গলো। 

হাম্। 

অত । 

আপনার অনুমতির সাপেক্ষ । 

হাম্লেট ও আমার কাছে এসে ব'স। 

না মা, এখানে আরও বপিবার ভাল স্থান আছে। 

ূ (অফেলিয়ার নিকট গমন |) 

( রাজার প্রতি জনীস্তিকে ) মহারাজ, দেখছেন 

তো? 

(অফেলিয়ার পরপ্রান্তে বিয়া) সুন্দরি! তোমার 

ক্রোড়ে আমায় শয়ন কন্ডে দেবে? 

না কুমার । 

হাঁম। আমার বল্বাঁর অর্থ, মাথাটা তোমার ক্রোড়ে 

অফে। 

হাঁম্। 

অফে। 

হা.ম্। 

অফে। 

হাম্। 

রাখতে দেবে? 

তা দিন্। 

তুঁমকি মনে কর অভিনয় কেবল পলীগ্রাম 

সংক্রান্ত লয়ে হবে? 

কেয়ন ক'রে জান্ব কুমার ? 

স্থন্দরীর পদতলে শয়ন করা কি আরাম! 
কিঝ্ল্ছেন কুমার? 

কিছু না। 

অফে। কুমার, আজ আপনাকে আনন্দিত দেখ ছি। 

হাম্। আমাকে ? 

অফে। ই কুমার । 

হাম্। হা ঈশ্বর! একি কাণ্ড! আনন্দ বিনা কি মানব 

জীবনধারণ কগর্তে পারে? তার সাক্ষী দেখন। 



॥ [২য় গর্ভাঙ্ক |] হাঁম্লেট, | ১০১ 

কেন) ঘণ্টাছুয়েক হইল পিতার কাল হঃয়েছে। 

মাতাকে কফেমণ আনন্দিত দেখাচ্ছে। 

(কি কুমার, আনশার পিতার চারিমান কাপ 

হ'রেছে। 

অকে শপ 

স্তাম। এত দিন হরে গেছে? তবেতে! আর শোকবন্ধ্ 

| পরিধান করা ভাঁল দেখার না। তাইতো ভবে 

মাগ্ষের ম্মরণশপ্ি এভদিন থাকতে পাবে, এ 

মার জ্ঞান ছিলনা 

(নট, নটাগণের গ্রাবেশ ) 
পা1ন্টেমাতম্ আাবন্ত। 

গনৈঞ্ রাজ) জনৈক বানর প্রবেশ ও পরম্পরের গ্রণয়ভাঁপ 

গ্ররশন। পরম্পনের আলিজন | রাণী জানু পাতিনা বানয়া রাজর 

গগীপে 'ভাব জ্ঞাপন। রাজার ধাণী:ক উত্থান করণ ও তা 

গক স্বায় ক্কন্ধে শ্থাপন। কিন্বতক্ষণ পরে পুদ্প বেদিকায় রাজা 

শন ও নিদ্রাকর্ষণ। রাঙ্জাকে নিত্রিত দেখিয়া রাণীত প্রস্থান । 

জটনক ব্যঞ্জির প্রবেশ ও রাজনুকুট গ্রহণপুর্বক চুন্বন ও রাজার 

কর্ণে প্রাণঘাতী বিষ ঢালর। প্রস্থান । রাণীর প্রবেশ ও রাজার 

খুত্যুতে শোকপ্রকাশ। ২৩ জন লোকের স্ি বিষ প্রয়োগ 

কারীর প্রবেশ ও শোকপ্রকাশ। লোকজন কর্তৃক ঘৃভদেহ 

"্ানান্তরিত করণ। বিষপ্রয়োগকারীর রাণীকে বিবাহ করিবার 

জনা উপটোকন গ্রদান। বাণীর কিন২কাল বাধা প্রদান ও ম্বুণ। 

প্রদর্শন । পরে বিবাহে প্বীকৃত হগ্ুন]। 

অফে। কুম।র, এ সকল অভিনয়ের অর্থকি? 

হাম্। ইহার অর্থ অত্াচার। 



১০৪ হ্যাষ্লেট,। [৩য় অঙ্ক। ] 

জনমে অপর স্বামী না ল'ব রাজন, 

বিধির নিপবন্ধে যদি হারাই তোমার, 

মরুঙমি হবে এ হৃদয় । 

স্যাম । (স্বগতঃ) কীট, কাট প্রবেশ অন্তরে | 

জ-রানী | পুনঃ স্বামী করিলে গাহণ, 

ভালবাসা আসিবে না কডু । 

শয়নে দ্বিতীয় স্বীনা টন্িবে যখন, 

নিজ হস্তে প্রাণ তার কারব গ্রহ । 

জ রাজা । আছে মম বিগাস তোমায়) 

কিন্ত প্রাণেশনি, 

উত্তপ্ত শোশিতে মোরা প্রতিজ্ঞা যা করি 

শীঙল শোণিতে সব হই শিস্মরণ | 

প্রণর-উত্পসাহে যাহা মুখ হ'তে বলি 

নিবৃত্ত প্রণয়ে যাহ সেই সব ভুরলি। 

ঘটনার আবর্তনে, 

বিষাদিত) আনন্দিত হয়, 

আনন্দ, বিষাদে পারণত। 

অনুভব করিছ এখন, 

জীবনে দ্বিতীর শ্বাদী না লবে কখন, 

কিন্ত যবে 

তোমার প্রথম স্বামী ছাড়বে এ ভব, 

সংকল্প তোমার প্রিয়ে, বিচলিত হবে । 

জ-রাণী। জগতের কোন স্থথ ন1 হেরিবে মুখ, 

স্বর্গীয় আলোক যেন না হয় বর্ষণ, 



[ ২য় গর্ভাঙ্ক। ] হ্যামলেট, | ১০৫ 

জরা । 

মরতের খাদ্য যেন হয় বিষপ্রায়, 

রাত্রি দিবা ছুঃখ যেন আবরে আমায়, 

কারাগার হয় যেন মম বাসস্থান, 

বিধবা হইয়ে যদি পরে সপি প্রাণ । 

য'দ ভঙ্গ হয় তার সংকল্প এখন ? 

গভীর শপথ তুম করিয়াছ প্রিয়ে, 

নাহি আর অবিশ্বাস তোমার উপর, 

গ্রণেশ্বরি ! ক্গণকাল ত্যজ এই স্থান, 

নিদ্রাভরে প্রপীড়িত, করব বিশ্রাম । 
নিদ্রা), 

নিদ্রা যাও প্রাণেশ্বর । 

তোমায় আমায় 

কভু যেন বিচ্ছেদে না হয়। | 
(প্রস্থান) | 

হাম্। (অফেলিপ্লাব প্রতি) সুন্দরি! অভিনয্টা তোমার 

অফে। 

হাম্। 

রাজা। 

হাম্। 

কেমন লাগছে? 

আমার খিবেচনায় এ শ্ত্রালোকটা অত্যধিক 

প্রণয় দেখিয়ে গেল । 

কিন্ত কথামত নিশ্চয়ই কাধ্য ক'রুবে। 

তুমি কি এই অভিন্য়টা পুর্বে শুনিয়াছিলে ? 
এর ভিতর তো কোন অন্যায় নাই ? 

না, না, এবা পব রহস্ত ক'রে এগুলি ক'রেছে, 

এর ভিতর আর অন্যায় (ক থাকতে পারে? 

বুহস্তচ্ছলে বিষ গ্রয়োগ হবে, তাতে আর অন্যায় 

কি? 



১০৬ 

রাজা । 

হাম্। 

অফে। 

হযাম্। 

অফে। 
হাম্। 

অফে। 

হযাম্। 

হামূলেট,। [৩য় অঞ্চ।] 

এ অভিনয়টার নাঁম কি? 

ইন্দুর কল। ভির়ানায় একট হত্যাকা হঃয়ে- 
ছিল, তাই নিয়ে এই অভিনযটী গঠিত হয়েছে । 
রাঁজার নাম গঞ্জেগো, তার ভ্্ীর নাম বাপ্টিস্ট1 । 
আপনি এর ভিতর অনেক কাগু দেখ তে পাবেন, 

তাতে আমাদের কি? মহারাজের ও আমাদের 

আত্মা নিষ্পাপ, স্থতরাং আমাদের বিচলিত হবার 

কোনও কারণ নাই। যা"রা সেই পাপে পাপী, 

তা*দের হৃদয়ে আঘাত লাগতে পাঁরে বটে। 

(লুসিয়ানাসের প্রবেশ ) 
এই লোক্টা হচ্চে লুসিখানাস্, বাজার ভ্রাতুক্পু্ব 

কুমারের যে পকপি.কণ্টগ্গ আছে দেখছি। 
আপনি ভাবুক মন্দ নন্। 

তোমার ও আমার প্রণয়ের কি ভাব তা আমি 

এখনই ভেবে ব'ল্তে পারি 

আপনি অতি বিচক্ষণ ও কুম্মাদ শা । 

আমার মত বিচক্ষণ ও হৃক্মদশী হ'তে তোমার 

অনেক সময় লাগবে। 

(সহাস্যে) আম!র হবার প্রয়োজন নাই । 

তোমাকে একটী পতি গ্রহণ ক'র্তে হচ্চে-- 

(অভিনেতার প্রতি) 

ওহে হত্যাকারি, তোমার মুখের বিকৃত ভাঁব 

এখন পরিত্যাগ ক'রে অভিনয় আরুস্ত কর। 

লুসি। মণীপ্রায় $ষ্ণবর্ম ভাবনা! আমার, 



[ হয় গর্ভাঙ্ক। ] হামূলেট। ১০৭ 

হস্ত, কাধ্য সাধিতে চঞ্চল, 

ওযধিও উপযুক্ত, আনিয়াছি সাথে ; 

স্থসময়, সর্বশুভ যোগ) 

কিবা ঢল ঢল রূপ ওষধি তোমার, 

স্থখময় প্রাণে বিষ প্রবেশ সত্তর । 

(নিদ্দিতের কর্ণে বিষ টাঁলিয়া দেওন।) 

হ্বাম। রাজালোভে উদ্ণানেই রাজাকে বিষপ্রয়োগ 

কণর্লে, রাজার নাম গঞ্জেগো । এই ঘটনাটা 

ইটা. লর সাহিত্য হইতে সংগৃহীত করা হ/য়েছে। 

কিছুক্ষণ পরে মনকলে দেখতে পাবে এঁ হত্যা- 
কারা গঞ্জেগোর স্ত্রীর প্রণয় কেমন ক'বে লাভ 

কর্বে। 

অফে। মহারাজ গাত্রোখান করছেন 

হাম। কেন, অভিনয় দেখে উন ভষ পেলেন নাকি ? 

রাণী। মহারাঁজ, উঠছেন কেন? 

কোন অস্ত্রথ ক*র্চে নাকি ? 

পলো । অভিনয় বন্ধ হু?কৃ। 

রাগ । আমাকে আলো দেখাও, সর সবে । 

সকলে। (শশব্যন্তে ) আলো নিয়ে এস, আলো নিয়ে এম | 

আলো, আলো । 

( হ্বামূলেট, ও হোরেসিও বাতীত সকলের প্রস্থান |) 

হাম । আহত কুরল্গ গেল কাদিতে কাদিতে, 

অভিনয় বন্ধ হঃয়ে গেল; 

জগতের এই রীতি নীতি, 



১০৮০ হাঁষ্লেট । [৩য় অস্ক।] 

কেহ স্থখে নিদ্রাভোগ করে, 

কেহ বা দিবস রাতি 

অনশনে দিতেছে প্রহবাঁ। 

বন্ধু হোরেপিও) এক্সণে আমি ভূতযোনীর বাকোব 

মুণ্য দশ সহ মুদ্রা বলতে পারি । সব দেখেছ 

তো?” 

হোরে । বেশ দেখেছি কুমার । 

হ্যাম। যখন বিষপ্রয়োগের কথা হ'তেছিল,_- 

হোরে । তখন আমি উত্তমরূপে মহাীক্জের বদনের ভাব 

নিরীক্ষণ ক'কেছিলাঁম। 

হামৃ। হাঁ, হা. এস কেউ গান ধরু। 

রাজার লাগেনী ভাল হাস্ত প্রহসন, 

সঙ্গীতে তাহার হৃদি করহ হরণ । 

ধর, গান ধর। 

( রোজেন্ক্র্যান্জ ও গিল্ভন্গ্রারেণের প্রবেশ |) 
গিল্। কুমীর, অনুগ্রহপূর্র্বক আমার একটী কথা শুনিতে 

আজ্ঞা হউকৃ। ্ 

হাম। মহাশরের যত কথা বল্বার আবশ্যক আছে" 

ব'লৃতে পারেন। 

গিল্। কুমার, মহারাজ-_ 

হ্যামূ। বলুন) বলুন, মহ!রাজের কি হয়েছে ? 

গিল্। অভিনয় দেখার পর হ'তে মহারাজের আঁশ্চধ্য 

পরিবর্তন হ/য়েছে । 

হ্বাম। কেন কেন, সুরার মাত্রা কি বেশী হয়েছে? 



[২য়গর্ভাঙ্ক। |]. হ্যামলেট, । ১০৯ 

গিল্। 

হাম্। 

গিল্। 

হ্বাম্। 

গিল্। 

হাম। 

গিল্। 

হযাম্। 

গিল্। 

স্বাম্। 

না কুমার, সেসব কিছুই নয়, তাঁর আকরুতির 

পরিনর্তন ঘটেছে । 

আপনি জ্ঞানবান হয়ে আম'কে এসব জানাতে 

এসেছেন কেন? আপনার উচিত ডাক্তারের 

নিকট হ'তে এব ব্যবস্থা গ্রহণ কবা। আমিতে। 

ডাক্তার নই, আমি এর ব্যবস্থা ক'র্তে গেলে 

তাঁর আকুতির আরও পরিবর্তন ঘটতে পার়ে। 

হিত করতে শেষে বিপরীত হয়ে পড়বে। 

কুমার, অন্ুগ্রহপূর্ধক একটু মনোযোগ দিয়ে 
শ্রবণ করুন, সকল কথা উপহাস করে উড়াইয়। 

দিবেন না । 

আমি অতি নিরীহ, আজ্ঞাকারী। 

আপন বলে যান্। 

পুজনীয়। মগারাণী আপনার জননী অতি কাতর 

চিত্তে আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করেছেন । 
বড়ই অন্ুগৃহীত ভ'লেম। 

কুমার, আপনার একরপ উত্তরে অত্যন্ত দুঃখিত 

ভলেম। মাতৃ-আজ্ঞা যদি শুনতে আপনার 

অভিলাষ হয়, তবেই ব্যক্ত করি। নতুবা 

আমর দেত্যকাধ্য সমাধা হ'ল, আমি চল্লেম। 

মহাশয়, আমী ভতে হবে না। 

কি হবেনা কুমাধ ? 

আমার নিকট হতে আপনি কোন জ্ঞানোচিত 

উত্তর পাবেন না। কেননা, আল কাল আমার 

চি 



১১০ হাঁমূলেট। [আর আঙ্ক। 

কিছু জ্ঞানের অভাব হয়েছে । ঘাহাহউক, 

জননীর ক আদেশ ব'ল্ছিলেন ? 

রোজে | জননী কি বলেছেন শ্রবণ করুন। তিনি বলেন 

যে আপনার চরিত্র ও ব্যবহারে তিনি বড়ই 

চমত্রুত হয়েছেন । 

হ্যাম। কি আশ্চধ্য পুভরই আমি জন্মগ্রহণ ক'রেছি। 
জননীকে পধ্যন্ত চমংকৃত হ'তে হ/য়েছে। তার- 

প্রকি বলে যাও । 

রোজে | শয়ন কর্বার পুরে আপনার সহিত ভার গোপনে 
গাক্ষাৎ বরধার বিছু প্রয়োগন আংছ। 

হাম। তার আজ্ঞা ।শঝোধাধ্য। আপনাদের আর কিছু 

ব্ল্বার আছে? 

রোজে । কুমার, এককালে আগনি আমাকে ভালবাস্তেন। 

হ্াম। এখনও তাই আছে । 

রোজে। কুমার, তবে আপনার ছঃখের কারণ কেন আমার 

নিকট গোপন করুন ৭ বন্ধুর নিকট ছুঃখের 

কারণ ব্যক্ত করলে হৃদয়ের ভার অনেক লাঘব 

হয়। 

হামূ। আমি দেশের উন্নতির কাঁমনা করি না সুতরাং 

কাহারও সঙ্গে আনার মল হয় নাঁ। 

রোজে । কুখারের ও কথা শোভা পার না, আপনিই দেশের, 

রাঁজ।, ডেন্মাক রঙ্গের উত্তরাধিকারী । 

হাঁম। আপনার কথা নিতান্ত অসঙ্গত নয়। 

রোজে । কুমার, কতব্যাুরোধে যদিও ক্ছি বলে থাকি, 
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গিল্। 

স্াঁম্। 

গিল্। 

হাম্। 

গিল্। 

হাস্। 

গিল্। 

হাম্। 

নিশ্চয় জান্বেন আপনর প্রতি বন্ধমূল গ্রণয়ুই 

তাহার কারণ। 

আমি ভাঁল ক'বে বুঝতে পীরলেম নাঁ। য! 

হোক এই বাঁশীটি একবার বাজাও । 

কুমার, আমি বাজাতে জানি না। 

আমার অন্তুরোধে একটাবার বাজাও । 

সত্য বল্ছি, আম আদবে জানি না। 

আনার এই প্রীর্থনাটী তোমায় রাখতে হবে। 

কুমার, কিরূপে এটা ধর্তৈ হবে আমি তাই জানি 

না। 

শুয়ে পড়া যেমন সহজ, এও তেমনি সহজ । আচ্ছা! 

আম শিখিয়ে দিচ্ছি, ছুই হাতে অন্থুণি দ্বার! 

এটা ধর। পরে প্রথম ছিদ্রে তোমার অধরের 

অগ্রভাগ স্বাপনপুন্বক মুছু মুহ বায়ু সঞ্চালন কর ॥ 

তা হলেই শুনৃতে পাবে চমতকার বাদ্যধ্বনি 

হচ্ছে 

কিন্ত কুমার, এর আমি কিছুই জানি না। এ 

বিষয়ে আঁমাঁর কিছুই নৈপুণ্য নাই । 

দেখ, ভুনি আমর মনের ভাব জানতে এসেছ, 

মন পরীক্ষা কর্বে। কিন্তু তুমি যখন এই 

বাঁশীটী বাজ1ইয়া ইহার গুণাগুণ পরীক্ষা ক'র্তে 

পারলে না, তখন আমীর মন কি ক'রে পরীক্ষা 

ক'রবে বল দেখি? 



১১২ 

পলো। 

হ্যাম্। 

পলো!। 

হাম্। 

পলো । 

হ্বাম্। 

পলো । 

হাম্। 

পলো । 

হাম্। 

হ্যামলেট, । [ত্য অস্ক।] 

(পলোনিয়াসের প্রবেশ )। 

মহাশয়কে ঈশ্বর কুশলে রাখুন | 

কুমার, মহার'ণী আপনার সহিত এই দণ্ডে কিছু 

কথাবার্তা কহিতে ইচ্ছা করেন। 

আকাশে কেমন মেঘ উঠেছে দেখ, ঠিক যেন 
এক্টা উষ্টের আকৃতি । 

ঠিক বলেছেন, উষ্টের আকুতিই বটে। 

আম'র বোধ হ'চ্ছে, এটা পাখীর আকুতি । 

ঠিক্ কলেছেন, পাঁণীর মতই দেখাচ্ছে । 
না, এট! তিমি মাছের আকৃতির স্তায়। 

প্রায় তিমি মাছেরই মত বটে। 

তবে আমাকে মার নিকট যেতে হ'ল দেখছি! 

আচ্ছ1, আমি ক্রমশঃ যাঁস্ডি | 

তাকে তবে সংবাদ দিই গে। 
( প্রস্থান )। 

যাই ধীরে ধীরে মার কাছে যাই। বন্ধুগণ এখন 
তোমর৷ যেতে পার। 

( হ্ামূলেট, ব্যতীত সকলের গ্রস্থান।) 

রজনীর শুভলগ্ন হ'তেছে আগত, 

নরকের দ্বার মুক করি, 

প্রেতযোনী ধীরে ধীরে হইবে বাহির 

খেলিবারে প্রেঙলীল1 মরত উপরি। 

ধীরে ধীরে যাই মার পাশে) 

হদয় কোমল হও হয়োন! কঠিন, 
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শাণিত ছুরিকাঁরূপ বাঁকে)র আঘাতে, 

বিদারিব জননী-হৃদয় ) 

লৌহময় ছুরিকা কখন 
করিব না প্রয়োগ মাতারে। 

বলনা, ছলনা ভাব ধর, 

হয় হোক্ বিদীর্ণ অন্বর, 

রসনায় ধরিব কঠিন ভাব, 

অন্তরাতআ| বখদে যদি মম, 

ফ্কাদক, নাহিক ক্ষতি তায়। 

( প্রস্থান ') 

পপ 

তৃতীয় গরভাঙ্ক । 
রাজপ্রাসাদস্থ গ্রকোন্ঠ। 

( ধাজ।, রোজেন্ক্র্যান্জ, ও গিল্ন্ষ্টারেণের প্রবেশ ।) 

প্লাজা । এসকল আ'র মম ভাল নাহি লাগে? 

এত দূর টন্বাত্ততা 

মহে কভু মঙ্গল কারণ। 

উপেক্ষা করিতে নারি আর 

এ সকল অন্যাচার উন্মস্তত! তাঁর, 

শুনহু উভয়ে, 

হামূলেটে যেতে হবে ইংলও প্রদেশে) 

উদ্যোগ করহ ত্বরা সবে, 



১১৪ 

গিল্ । 

হাঁমলেট,। [৩য় অঙ্ক।] 

যাইপাত কুদার দলে সমুদ্র পারে। 

হাতা শেক্ুগ, 

কিছুদন তালে রহিলে হেখাঁয়, 

শাস্তি ত৮খব স্কীনে হবে অধিষ্ঠিত। 

আমাদেরও কণ্ভব্য রাজন, 

এ রাজো যাহাতে শান্ত নাহি ভঙ্গ হয়, 

আপনার মপধিকীরে বসতি যাদের, 

ধন্ গ্রাঁথ পক্ষ! করা উচিত তাঁদের । 

রোজে । যা! কহিল বন্ধুবর সঙ্গত সকণি, 

বাজ । 

প্রঙ্গাদের ধন, মান, প্রাণ 

রক্ষা করা রাজার উচিত। 

সবর করিতে যাত্রা কর আয়োজন, 

বত শীঘ্র ভয়ের কাঁরণ 

হয় বিমোচন, 

ততই মঙ্গল মাঁনি। | 

হয় গলে খিপদের ভয়, 

এ হেন উন্মত্ত জনে দ্ানিতে প্রশ্রয়। 
রোজে। 

গিল্। কর মোরা ত্বরাঁ অরোজন। 

( রোজেন্ক্রান্জ, ও গিল্ডনৃষ্টারেণের প্রস্থান) 

(পলোনিয়াসের প্রবেশ |) 

পলো । মহারাজ, যান ঘুবরাজ 

মাতৃ-সন্িধানে। 

থাক গুগুভাবে 
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শুনব কি কথা হয় 

পুল জননীতে। 

উপবুক্ত বলেছ রাঁজন, 

পু জননীতে হ'লে পরম্পর কথা, 

হতে পারে কোনরূপ রহন্ত প্রকাশ 

জননী ব্যতীত 

অন্য কোঁন শ্রোতা চাই শুনিতে সে সক । 

সে শ্রোতার কায আমি করিব সাধন 

গুপুভাঁবে থক অন্তরালে । 

বিদায় এক্ষণে ; 

করিব সাক্ষাৎ আমি মহাঁরাজ-সনে, 

শয়নের আগে; 

বর্মিব চরণে, যাহ শুনিবে এ দাস । 

শত ধন্যবাদ তোমা সচীব. প্রধান । 

(পলোনিয়াসের প্রস্থান )। 

এত মম ধন, মান, সম্পৃদ, ক্ষম তা, 

সে কেবল পাপের কপার, 

কিন্ত বড় ভীমতম পাঁপ 

রয়েছে হৃদয়ে গাথা, 

ভ্রাতৃহত্য] ভীষণ পাতক ! 

ইচ্ছা করে, ঈশ্বরের করি উপাসনা, 

কিন্ত ক্রোধ হয়, বাক্য নাহি সরে। 
এই কর হ'য়েছে রঞ্জিত 

ভ্রাতার শোণিতে, 



১১৬ হ্াঁমূলেট.। [ওয়অঙ্ক |] 

এই কর ধরেছিল শাণিত ছুরিকা 

জাত-বক্ষরক্ত পান কদিবার তরে। 

অহো! আকাশে কি বারি নাই 

যাতে পারি প্রক্ষালিতে রক্তময় কর, 

ভ্রাতাৰ শোণিতে যাহা হ'য়েছে বুগ্জাত । 

কই দরাঁমর, 

দ্য়া-পরিচয় কিছু দাও এ মমম় | 

কি বলিয়ে করিব গ্রাথনা ? 

চীহিব কি সে ভীষণ হত্যার মীর্ঞনা ? 

কেমনে চাহিতে পারি, এখনও যখন 

সে পাপের ফল কিম্বা স্থখভোগ করি? 

সেই সে মুকুট আজও মস্তকে শোৌভিত' 

সেই উচ্চ আশা! আজও হাদয়ে অন্থি, 

সেই বাণী, করে শোভা বিলাস'মন্দির, 

যে সবার হেতু পাপ. করিলাম এত 

সে সকল,.বভ্মান রহিতে আমার 

ক্ষমার প্রার্থনা তবে কৰিব কেমনে ? | 

অন্তর [স্থস্থির হও, কর পরিতাপ, 

ধদি তায় হৃদয়ের জালা হাস হয়। 

কিবা ভয়ঙ্কর দশী আসে ধীরে ধীরে । 

ভ1 হৃদয় কুষ্তবর্ণ শমনের প্রায় । 

অহে৷ আত্মা, পাপে বিজড়িত 

স্বাধীন হইতে এত করিছ প্রপ্বার্স, 

কিন্ত হায়! লৌহ্ময় শৃঙ্খলেতে বাঁধা ॥ 

পপ 



» [ওয় গর্ভাঙ্ক।] হাঁমূলেট,। ১১৭ 

রক্ষা কর তরিদিবনিবা'লী, 

* রক্ষ মোরে স্বর্গ দূতগণ 

দেহ মোরে সাত্বনা-সলিল। 

মুক্তিক' চুম্বন নাহি করেছে যে জানু, 

দেই জান্গ হও নত আজি, 
লৌহময় তাঁরে বীধা যে হৃদয় মম, 

সদ্যজাত শিশু প্রায় হও তা কোমল» 

এখনও মঙ্গল যদি হয়। 

(জানু পাভিয়া উপবেশন )। 

(হ্যামূলেটের প্রবেশ )। 

স্থাম। উপযুক্ত সময় এখন ! 

এখনি লইতে পারি প্রাণ, 

প্রতিশেোপ পুরাইতে পারি । 

কিন্ত না, না 

করিছে কাতর মনে প্রার্থনা এখন! 

এখন লইলে প্রতিশোধ, 

ইচ্ছ। মম না হু'বে পূরণ । 
আন্ুতাপ করিছে এখন 

যৌড়করে ঈশ্বর-মীপে, 

এ সময় লইলে জীবন 

আত্মা তার হবে স্বর্গগামী, 

নানা-তাঁহা হ'তে নাহি দিব। 

যেপামর জনকে আমার 

বিশ্রামের স্থানে হত)া করিল সাধন, 



১১৮ 

রাজা 

হাথূলেট।. [ও অঙ্ক। ] 

তাঁর দেই জঘন্য আত্মারে 
প্রার্থনার কালে, 

গাঠাইব ত্রিদিব-নিবাসে? 

যখন দেখিব পাপী আসক্ত সুরাঁয়, 

কিম্বা ক্রোধে হৃদয় পুরিত, 

অথবা আসক্ত দাত-ক্রীডার উপরি, 

নিদ্রিত, কিন্বা গ্রমোদ শধ্যায়,-- 

প্রতিশোধ লইবার সেই সুমময় | 

সে সময় বাহিবিলে প্রাণ, 

আত্মা তার স্বর্গে যেতে কভু না পারিবে 

ভীষণ নিরয়ে তার হবে বাঁদস্তান | 

রহ পাপী কিছুকাল মরতের হখে; 

গাপের ভীষণ ফল ফপিবে সত্বর | 

প্রস্থান)। 

? 

( রাঁজার উ্থান )। 

বাকো যাহা প্রকাশিন্ধ ভাব নাহি এল, 

ভাঁবহীন বাক্য কভু স্বর্গে না পশিবে। 

( গ্রন্থান)। 



চতুর্থ গা । 

রাজপ্রাসাদস্থ অপর এপ্রকোঁন্ঠ। 

(রানী ও পলোনিয়াসের প্রবেশ |) 

পলো । আমসিছেন যুবরাজ ব'ণি। 

ব*ল তীরে দেবি, 

তার কাধে অসন্ভষ্ট হয়েছে সকলে ঃ 

কেবল মাতার প্রাণ বায়েছে অটল । 

ত)নিও না কুমারে সহজে, 

মতার কর্তব্য কম্ম করিও পালন । 

হাম্। (নেপথ্যে) মা, সী, কই মা গু 
রাণী । ভখবিতে হবে নব মন্তি, 

সাধিব মাতার কাধ্য কৰি প্রাণপণ । 

আঅভ্তরীলে যাও তুমি তবা, 

আদিছে কুমার, 

পদশ্ব্দ শুনিবাবে পাই । 

(যবনিকার অন্তরালে পলোনিয়াসের প্রচ্ছন্ন 

ভাবে অবঙ্থান )। 

(হ্যাঁমলেটের প্রবেশ )। 
হাম । কি কারণে কহ মাতা 

আদেশিল। আসিতে আমারে ? 

রাণী। হ্যামলেট 
অসন্ুষট করিয়াছ তোম্ণর পিতারে ॥ 



১২০ 

হায্। 

রাণী । 

হামূ। 

রাণা। 

হাম্। 

রাণী। 

হাম্। 

র'ণী। 

হাম্। 

রাশী। 

হ্যামূলেট,। [ ৩য় অঙ্ক ।] 

জননি, 

অসন্তষ্ট করিয়াছ আমার পিতারে। 

এস, এস, 

অলস জিহ্বাঁয় তুমি দিতেছ উত্তর | 

যাও, যাও, 

হুষ্ট রূসনায় তুমি প্রশ্ন জিজ্ঞাসিছ। 

কি কছিছ হ্যামলেট? 

কি হয়েছে মাতা? 

হয়েছ কি বিস্মব্ণ'যোঁরে ? 

না, না, কই বিশ্মরূণ হয়েছি তোমায়! 

তুমি রাণী, পতির ভ্রাতার জায়! এবে। 

আবর--আর--জননী আমার । 

ভাঁল, তবে ₹ইন্ু বিদায় 

প্রেরিব এ হেন জনে, 

করিতে পারিবে কথা, যার। তব সনে । 

এস, এস, বস এই স্থানে, 

এখন ধাঁইতে আমি দিবনা তোমারে । 

ধরিব মুকুর আমি সন্মুখে তোমার, 
হদ্দয়ের গুপু স্তান তবঃ 

পাইবে হেরিতে তায়। 

(সভয়ে ) 
কি করিতে চাহ মোরে ? 

হত)1 মোরে নাহি তে! করিবে? 

রক্ষী কর, কে আছ কোথায়! 



. [ র্থ গর্ভাঙ্ক। ] হাঁমূলেট,। ১২১ 

পলো । (অন্তরাল হইতে ) 

* রক্ষা কর মহিষীরে, কে আছ কোথায় । 

হাম্। ওকি? 

মৃুষিক কি অই স্থানে? 
(অসি উন্মোচনপুর্ববক ) 

মরু, মর্, মব্! 
( অসি দ্বারা বনিক! ভেদ ও আঁতাত ) 

পলো। (অন্তরাল হইতে) 

অহে করিল বিনাশ মোরে ! 

(পতন ও মৃত্যু )। 

রাণী। একি! 

কি করিলে কি করিলে তুমি ? 

হ্থাম্ । কিছুই তো নাহি জানি আমি ; 
আছিল কি মহাঁরাজ অই শ্ছনে মাতা ? 

রাণী। কিবা ভয়ঙ্কর 

শোণিতের কাঁধ্য তুমি সাধিলে কুমার ? 

হাঁমূ। শোণিতের কার্য বটে। 

কিন্ত মাতা, | 

মন্দ কার্য যেইরূপ হইল এখন. 

রাঁজাঁরে করিয়? হত অন্ুজে তাঁহার 

পতিত্বে বরণ করা ম্বকার্ধয কেমন? 

রাণী । (সচকিতে) রাজ-হত্যা ! 

হাম। সেই কথা বলিতে। জননী । 

(যবনিক উত্তোলন ও পলোনিয়াঁসকে দেখিয়া ) 



১২২ হাযূলেট। [৩য় অস্ক ] 

অহো! হতভাগ্য জ্ঞান-হীন নর ! 

যাও তবে চির-শাত্তিধামে। 
করেছিন্থ মনে, 
তব প্রভূ অন্তরালে আছিল ওথানে। 

কর ভোগ অদুষ্টে যা? ছিল; 

ছিলে জড়িত কিছু, তব প্রভূ সনে, 

সেই হেতু হতভাগ্য ! হারালে জীবন । 

রাণী। এমন কি করিয়াছি কাঁধ, 

যেই হেতু রমনা তোমার 
উগারে নিঠুর বাণী জননীর গ্রাতি? 

স্বাম্। করিয়াছ যেই কাধ্য তুমি, 

সরলতা সভয়ে পলায়, 

ধর্ম হয় ছলনা সারে ) 
প্রণয়ের নিরমল ভালে 

আছিল যে প্রস্ফ,ট গোলাপ, 
তুলি ফেলি তাহ, 

তার স্থানে খণ্ড বস্ত্র দিয়াছ প্রলেপ। 

পরিণয়-মন্ত্রঅঙ্গীকার 

নাহি আর, স্বপ্ন প্রায় গিয়াছ তা” ভুলি। 
অহো! 

হেন কার্যে অন্তরাত্মা ছিড়ি ফেলে দ্বারঃ 

মধুর যে ধঙ্খজ্ঞান, 

বাক্যের চাতুর্য রূপে হয় পরিণত | 

সে কাঁধের পাপ পরিণামে 

স্বরগ হামিতে থাকে উজ্জল আভাঁয়। 



- [রর্থগ্ভক্ষি।]  হ্যাষলেট। ১২৩ 

রাণী । 

হামূ। 

কিবা কার্য, 

যার হেতু বজ সমবাণী? 

অই যে মাশেখ্যখানি হেরিছ জননী 

মস্তক-উপরি তব, দেখ ভাল করি। 

কেমন উজ্জল মূর্তি, প্রশস্ত ললাট, 

ভান্ুর কিরণ দেখ খেলিতেছে ভালে; 

কিবা সৌন্যমুণ্তি, কিবা সহাস্ত বদন, 

চক্ষের তারক হের রবিতেজে জলে; 

গ্রশাস্ত বদনে হের প্রতিজ্ঞাৰ রেখা» 

ধৈরষে ধরণী সম কিবা ধীরভাব, 

দেবগণ-আাশীন্লাদ শৌঁভে অঙ্ষোপরি, 

দয়া সহ বীরভাব করিছে বিরাঁজ। 

ছিল এক কাঁলে অই চিত্রের মানব 

তব প্রাণেশ্বর, ভর্ভী, হৃদয়-বান্ধব। 

চাহ অন্তদিকে, হের অন্ত চিত্র মাতা, 

বর্তমান পতি ইনি তব, 

লম্বকর্ণ গর্ধভের মত-- 

দেব-সম ভ্রাতৃ হত)াকারী । 

আছে কি নয়ন তব? 

পরিহরি নন্দন-কানন 

মরুভূমে হয় মতি? 

হায়! আছে কি নয়ন? 

ন! পার বলিতে তুমি প্রণয় ইহারে, 



১২৪ 

রাণী। 

হাম্। 

হ্যামূলেট | [৩য় অস্ক। ] 

তোমার বয়সে 

শোণিতের উঞ্চভাব থাকিতে না পারে । 

বিবেকের শক্তি হয় দৃঢ়? 

কিবা এবে হয় বিবেচনা? 

বিবেক নিশ্চয় আছে তব, 

নতুবা ভোঁমীর গতি কভু না রহিত। 

হুদি-হীন নেত্র, কিন্ব। দৃষ্টি-হীন হৃদি, 

হস্ত চক্ষু হীন কর্ণ, ভ্রাণহান নাসা, 

নাহি পারে সুকার্ধ্য সাধিতে। 

কি লজ্জা। 

€কোথায় তব লজ্জা আভরণ ? 

বিদ্রোহী নিরয়, 

উত্তপ্ত যৌবন-ধর্ম্ম 

অনলে করিতে দ্রব করয়ে বাসনা । 

হাম্লেট্ ! 

দিওনা দিওন। আর বাক্যবাণ মোরে? 

দিয়াছ দেখারে তুমি নয়নে আমার 

অন্তরের নিগুড গুদেশ; 

দেখিবারে পাই এবে কৃষ্ণবর্ণ রেখা 

রয়েছে অস্কিত হদে,ষাবে না কখন । 

কলক্ক শয়্নে তুমি হইয়া শায়িত 

রাঁণীরূপে করিছ বিরাজ; 

কলক্ক শয়ন, কলঙ্ক বসন, 

কলঙ্ক প্রণয়ে তুমি, 



[ চর্থগর্ভাঙ্ক। ] হ্যামলেট, 1 ১২৫ 

রাণী । 

হাম্। 

ত্রাণী। 

হ্যাঁম্। 

বাণী। 

হাম্। 

/্্র ঠ) 

বলন1! লন] আর! 

শাণিত কুঠার মম তব বাক্যবাণ; 

ক্ষান্ত দাও, প্রাণের কুমার! 

প্রণয়-ভাজন, 

হত্যাকারা ছরাত্সী পামর। 

ক্লীোতদীন, বিশাংশের একাংশক গুণ 

ন1হিক তাহার, তব পুৰ্ব স্বামী মত । 

পাপেশ্বর, মহাঁপাপী নর; 

দন্থ্যতায় বাঁজত্ব গ্রহণ । 

ক্ষমা দাও--ব'লনাকেো। আর! 

দুষ্ট বুদ্ধি পাপ বুদ্ধি, 

(ভূতের প্রবেশ |) 

রক্ষা কর, পক্ষযুক্ত যদি হও সবে, 

ল”য়ে যাও উড়াইয়া দ্েব-দুতগণ 

(ভূতের প্রতি ) 

কি আশয়ে আগমন তব? 

হায়! হায়! 

হয়েছে উন্মাদ ! 

এনেছ কি বলিতে আমায়, 

বিলম্ব কি হেতু এতঃ 

পালিতে কঠোর আজ্ঞা তব ? 

বল, এহেতু কি তব আগমন £ 

মনে রেখ ভুলন! আমাম্ব | 

মম আগমন, 



১২৬ 

হ্যাম্। 
রাণী। 

হটাঁম্। 

রাশী। 

হ্যামলেট! [৩য় অঙ্ক ।] 

ক'বে দিতে স্মরণ তোমায় 

সে গ্রাতিজ্ঞ।, হদে সদা বদ্ধমূল যাহা । 

কিন্ত হের, 

বিস্ময়ের ভাব তব জননী-বদনে । 

আত্মা তার পরস্পর হয়েছে বিবোধী, 

এ জময়ে ক'রনাকে। তাাগ, 

কও কথ জননীর সনে । 

কি হ"য়েছে মাত? ৭ 

কি হয়েছে পুত্র তব ৭ 

শুন্য দৃষ্টে শুন্য পানে 
কার সনে কহিতেছ কথা? 

প্রিয় পুজ। 

স্বভাবের উঞ্চভাব কর পরিহার, 

শীতল হুওরে যাছুমণি ; 

শূন্য দৃষ্টে কি দেখ বাছনি ? 

তাঁবে দেখি, তীরে দেখি মাতা! 

দ্বেখ দেখঃ পাতশুবর্ণ বদন তাহার! 

হেবিলে মুরতি অই, 

প্রন্তরের ফোটে বাণী। 

করনা অমন দৃষ্টি মম প্রতি দেব, 

হৃদয়ের দুর্বলত। তা হ'লে আসিবে 

ভূলে যাব প্রতিজ্ঞার কথা; 

প্রতিশোধ নেত্রজলে ভাঁপিয়া যাইবে । 

কার মনে কহ কথা £ 



[ ৪র্থগর্ভাঙ্ক। ] হ্যামলেট, ১২৭ 

হ্যাম। দৃষ্ট তব হয়েছে কি হীন ? 

রাণী। আমি তো কিছুই বাছা! হেবিনা নয়নে । 

হাম্। শ্রবণও কি হয়েছে বধির? 

রাণী। 

হ্যাম্। 

ছুরীতীর শব্যাঁগুহে 

আজি রাত্রে যেওনা জননী ; 

ধন্মভীব হৃদয়ে তোমার 

উপচিবে ধীরে ধাবে, পাঁপনাশ হবে। 

চলিনু এখন, 

ঈশ্বরের আশীব্বাদ পাইবে যখন, 

তব আশীর্বাদ আমি লইব তথন। 

(পলোনিয়াসের প্রতি) 

কি হবে ইহার গতি? 

অনুতাপ করি তব হেতু; পু 

ঈশ্বরের ইচ্ছা কিন্ত কে কৰে খণ্ডন, 

উপলক্ষ মাত্র আঁমি। 

প্রেত-ক্রিয়া সাধিব ইহার 

উপযুক্ত রূপে । 

আছি তবে, 

ক/য়েছি নিঠুর বাণী বনু, 
ভাল করি খুঝ যাঁদ তাহা, 

দয়া-বাণীরূপে তুমি বুঝিবে জননী । 

আর এক কথা আছে মম। 

কি কাঁধ্য সাধিতে হবে বল? 

নাহি করি আদেশ তোমায়, 



বাণী। 

হাম্। 

বাণী । 

হাম্। 

হ্াঁমূলেট,। [ ৩ অঙ্ক ]। 

কিন্ত যদি পার, 

শোন তবে বচন আমার । 

তোষামোদ করিবে যখন বাজী, 

লয়ে যেতে বিলাস শয়নে, 

চুন্ধনে জানাবে কাজ সুধু; 

ব'ল সে সময়, 

পুজ মম নহে তে বাতুল, 

ছলনা করিয়া, 

উন্মাদের অভিনর করিছে তনয় । 

গোঁপনে নাহিক প্রয়োজন, 

দাও জানিবারে, 

পাপ ফল আসে ধীরে ধীরে। 

যতক্ষণ বহ্বে নিশ্বাস, 

প্রাণ-বাযু যতক্ষণ নাহি বাহিরায়, 

ততক্ষণ জানিও নিশ্চয় 

রহিবে জীবন মম, 

ধরিতে যতনে বাক্য তব। 

যেতে হবে ইংলগ্ডে আমারে, 

জান তুমি। 

য়, আমি গিয়াছন্ু ভুলি; 

এরূপ হঃয়েছে ধাধ্য জাঁনি। 

আমাদের বাক্য এবে হ'ল সমাপন । 

মম সহপাঠীদ্য়, 

যাহাদের প্রতি রাজ! দাঁনিয়াছে ভার, 



[৪র্থগর্ভা্ক।] হ্যামূলেট,। ১২৯ 

ল/য়ে যেতে ইংলগে আমারে, 

হ'য়েছে প্রস্তত সবে। 

নাহি জানি কিব। ভাবে তাহারা গঠিত; 

যা হবার তাহাই হইবে, 

নাহি চিন্তা সেই হেতু। 

জননী বিদায় ।-- 

জান আনি তাঠাদের বাল্যকাল হ'তে 

স্থচতর, গম্ভীর, কপট | 

(পলোনিয়াসের মুতদেহের প্রতি ) 

চল মোর সাথে, 

করিব সমাধি তব। 

আমি তবে মাতা । 

(এক্ দিক্ দিয়া রাণীর ও অপর দিক্ দিয়া 

পলোনিয়াসের মুতদেহ টানিতে 

টানিতে হাম্লেটের প্রস্থান ) 



চতুর্থ অঙ্ক | 
প্রথম গর্ভাঙ্ক | 

বাজপ্রাসাদস্থ কক্ষ । 

(র'জা. রাণী, রোজেন্ক্রান্জ ও 

গিল্ডন্ট্রারেণের প্রবেশ 1) 

রাজ । (বাণীর প্রতি) 

ঘনঘন দীর্ঘশ্বাস পডিছে তোমার, 

থেকে থেকে কম্পিত হক্ছঃ 

কহ মোঁরে কারণ ইহার; 

কোথা তব কুমার এক্ষণে £ | 

বাণী । ( রোজেন্ক্রীন্জ ও গিল্ডন্ষারেণের প্রতি ) 

ক্ষণকণল ত্য এই স্থান, 

আছে কথা মহারাজ সঙ্গে? রর 

(রোজেন্ক্রান্জ ও গিল্ডনষ্টারেণের প্রস্থান ।) 

মহারাজ, 

অদ্ভুত হেরিনু আজি নিশি! 

রাজা । কি হঃয়েছে রাণি? 
হাঁমৃলেট কি ভাবে এখন ? 

রাণী । উন্মত্ত বারিধি প্রায়; 

অন্তরালে পদশব্দ শুনি, 

মুষিক ভাবিয়া পুজ্র নিক্ষোষিয়া' অসি 
নাশিল মন্ত্রীর প্রাণ। 



[ ১ম গর্ভাঙ্ক 

রাজা । 

রাণী। 

বাজ । 

] হযাঁমূলেট,। ১৩১ 

একি ভয়ঙ্কর ! 

কিবা সর্বনাশ সাধিল কুমার । 

না থাকিয়া মন্রিবর 

থাকিতাম আমি যদি তথা, 

আমারে হইতে হত মুত। 

কুমারের স্বাধীনতা রহে যতক্ষণ, 

তোমার, আমার কিম্বা অপর কাহাঁর€ ্ 

ততক্ষণ নহে ন্রাপদ। 

আপামর শুধিবে যখন, 

হুতণাকারী রাজদণ্ড কিহেতু এড়াল” ? 

কি দিব উত্তর তবে? 

কিন্ত হায় । এত মোরা পুজ্রে ভালবাসি, 

প্রাণধরি দিতে না পারিব কখন! 

কোথায় কুমার এবে £ 

মুতদেহ সৎকারের হেতু 

ব্যাপৃত রয়েছে পুক্র। 

অজ্ঞানে করিয়। হত্যা, 

শোক করে এখন কুমার । 

এস রাণিঃ এস ত্বরা করি। 

উদয় না হতে রবি পুরব গগনে, 

এস, পুত্রে ইত্লগ্ডে পাঠাই । 

হত্যাকাণ্ড করিব মার্জনা, 

হই হব নিন্দাভাগী, নাহিক উপায় । 



১৩২ হ্যামলেট [ ৪র্থ অন্ক।] 

( উচ্চৈঃস্বরে ) গিল্ডন্ষ্টার্ন্ ! 

( রোজেন্ক্রান্জ, ও গিল্ডন্্টারেনের প্রবেশ |) 

বন্ধুগণ! যাও সবে, 

হাঁমলেটে কর সহায়তা ॥ 

উন্মত্ত অবস্থ1 যবে কুমারের ছিল, 

তাহে এক মৃহী"হত্যা সংঘটিত হল, 

মন্ত্রিবর হ'ল হত কুমারের করে? 

যাঁও, পুজে কর অন্বেষণ, 

কোমল বচনে 

তাহার নিকট হ'তে লহ মৃতদেহ, 

করহ সমাধি তার উপযুক্ত ভাবে। 

কর ত্বরা। 

( রোজেন্ক্রান্জ ও গিল্ডন্ষ্টারেণের প্রস্থান। ) 
এস রাঁণি, 

বিলম্বে নাহিক প্রয়োছন; 

নাহি জানি কিবা আছে ভালে, 

হত্যাকাণ্ড গুপ্ত নাহি রবে; 

সাধ্যমতে এ ঘটনা প্রচ্ছ্ন রাখিব; 

অহো! 

হৃদি মম হইল অস্থির । 

( সকলের প্রস্থান )। 



দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক। 
রাজপ্রাসাদস্থ অপর কক্ষ । 

(হ্যামূলেটের প্রবেশ ।) 

হাম । নিরাপদে রেখেছি তাহারে | 

রোজে। 
গিল। ] ( নেপথ্য )১কুমার! কুমার ! 

হাম। কি হেতু এ কোলাহল? 

কে ড়াঁকে আমারে? 

এই যে আসিছে সবে। 

( রোঁজেন্ক্রান্জ ও গিল্ডন্ষ্টারেণের প্রবেশ )। 
রোজে । কোথা! গেল মুতদেহ রাভেন্ত্র-নন্দন? 

হাম্। ধুলী সহ গিয়াছে মিশায়ে। 

রৌজে । বল, কোথা মৃতদেহ, 

লয়ে যাব সমাধির স্থানে । 

হাম। করিও না এ বিশ্বাস কতু। 

রোজে। কি বিশ্বাস € 

হাম যে, আমি নিজে নিজেকে মন্ত্রণ| দিতে পারি না। 

তা আমি বিলক্ষণ পারি। অপরের মন্ত্রধায় 

আমার প্রয়োজন নাই। 

রোজে । আপনি কি মনে করিয়াছেন যে আমি আপ-. 

নাকে মন্ত্রণা দ্রিতে আসির়াছি £ 

স্থাম। আজ্ঞে হা; বাজার মমতায় ও প্রলোভনে মুগ্ধ 

১২ 



৯৩৪ হাঁমূলেট,। [ ৪র্থ অন্ক। ] 

হইয়া তোমরা আমাকে মন্ত্রণা দিতে এসেছ। 

তোমাদিগের মত কর্মচারী রাজার অনেক উপ- 

কারে লাগে। 

রোঁজে | কুমার, আম আপনার কথা কিছুই বুঝিতে 
পারিতেছি না। 

হাম। সেউত্তন কথা । যত না বুঝিতে পার, ততই 

মঙ্গল। 

তোৌজে। কুমার, মুতদেহ কোথায় রেখেছেন তা 

আপনাকে ব্ল্তে হবে ও আমাদের সহিত 

মহার'জের নিকট গমন কণর্ডে হবে। | 

হাঁম্। মুতদেহ রাজার নিকট আছে, যদ্দও রাজা 

মুতদেহের নিকট নাই । রাজা হয় এক বস্ত-_- 

গিল্। বস্ত্র, কুনার। | 

হামূ। কিছুই না; চল, আমাকে তার কাছে লঃয়ে চল। 

শৃগাল, লুকাও এই বেলা। 

(সকলের প্রন্থান )। 

তৃতীয় গভাঙ্ক। 
( অনুচরবর্গের সহ রাজার প্রবেশ )। 

রাজা । করেছি প্রেরণ, 

পুজে অন্বেষিতে 

আর কোথা মুতদেহ 



[ ওয়গর্ভাঙ্ক।]  হ্যাঁমলেট। ১৩৫ 

কিবা ভয়ঙ্কর 

এই জনে দিতে স্বাধীনতা! 
কিন্ত তবু কঠোর আদেশ 

নাহি দিব কুমারের প্রতি ; 

সমস্ত নগরবাসী 

ভাঁলবানে প্রাণের নন্দনে। 

যেখানে সকলে ভালবাসে, 

সেখানে পাপের দণ্ড 

নাহি পারে হেরিতে ভাহারা। 

সেই ছেতু পাঠাইব ইংলগে কুমীরে ; 

কঠিন ব্যাধির হয় কঠিন ওৰধ, 

নতুবা ওষধে কোন নাহি প্রয়ৌজন। 

( রোৌজেন্ক্রান্জের প্রবেশ )। 

কি সংবাদ? 

রোজে । কোথায় যে মুতদেহ রাখেন কুমার, 

তত্ব তাঁর কিছুই নাহু'ল। 

বাজ । কিন্ত) কোৌথ। কুমীর এক্ষণে £ 

রোৌজে । বহির্ভাগে আছেন কুমার, 

সশস্ত্র গ্রহরীগণে হইয়! বেষ্টিত। 

রাজা । লয়ে এম জীমাদের পাশে। 

রোজে । (নেপথ্যে চাহিয়া) 

গিন্ডন্ষ্টারন্ ! 

আনহ কুমারে । 



১৩৬ হাম্লেট,। [৪র্থ অন্ক।] 

হ্যামলেট ও গিল্ডনষ্টারেনের প্রবেশ ।) 
রাজা । 

হ্যাম্। 

রাজ।। 

হাম্। 

রাজা । 

হাম্। 

রাজা । 

হ্াঁমূলেট,! পলোনিয়াম্ এখন কোথায় ? 

রাত্রিভোজে মহারাজ । 

রাত্রিভোজে ? কোথায় ৭ 

তিনি স্বয়ং আহার ক"রূঙ্ছেন না, কিন্ত তাহাকে 

আহার ক'রে ফেলেছে। বাঁজ-চক্র-রূপ কীটে 

তাহাকে আহার ক'রে ফেলেছে। 
হায়! হায়! 

মন্ুষ্যে কীট ভোজন ক্্ডে পারে যে কীট 

রাঁজাকে খায়; এবং ঘে কীট মতস্তে খায় সেই 

মংস্ত আবার মন্ুষ্যে খায়। 

এ সকল কথার অর্থ কি? 

হাম? কিছুনা, আপনাকে দেখালেম যে দরিদ্রের দ্বারা 

বাজা। 

হ্যাম্। 

রাজা 

রাজার কত উপকার হ'তে পারে। 

পলোনিয়াস্ কোথায় ? ও 

স্বর্গে । তাঁহাকে দেখবার জন্য কাহাকেও প্রেরণ 

করুন। যদ্দি সেই দৃত তথাক় গিয়া তাহাকে 

ন| দেখতে পায়, তাহ! হলে অন্য স্ছলে আপনি 

স্বয়ং তাহাকে অন্বেষণ করুন| কিন্তু যথার্থ যদি 

আপনি এই মাসের মধ্যে তাহাকে দেখতে 

না পান, তাহা হ'লে উপরকার এক রে অন্বেষণ 

করুন, আপনি বার হয়ে পড়বে। 

(কতিপষ অনুচরেধ প্রতি ) 

যাও, কর অন্বেষণ । 



[৩ গর্ডাঙ্থ।] হ্াঁম্লেট । ১৩৭ 

হাঁমৃ। 

সাজা । 

হাম্। 

রাজী । 

হ্বাঁম্। 

রাজ । 

হাম্। 

রাঁজা। 

হাস্। 

বাজী । 

আছেঃ আছে, এখনও আছে । 

(কতিপয় অনুচরের গ্রস্থান )। 

হাম্লেট» তব কাধ্য অতি ভম্বদ্কর। 

কিন্ত তব নিরাপদ হেত 

আমাদের মতত বাসনা । 

সেই হেতু পাঠাইব কিছুদিন তবে 

ইংলগু প্রদেশে বংস তোমা । 

তব হেতু তরী সুসজ্জিত ; 
অনুকুল বাযুভরে উড়িছে পতাঁকাঃ 

কর ত্বরা ইংলগ্ডে গমন । 
ইংলগ্ডে ? 

ই, কুমার । 

ভীল। 

ভাল হেতু কহিতো! তোমায় । 

ভাল, ভাল; 

ইংলগ্ডে? বেশও বেশ. । 
আসি তবে প্রীণাধিকা মাতা । 

নাহি তব মাত এই শ্ছানে, 

তব প্রিয় জনক হেথাঁয়। 

পিতা ও মাতা হয় ভর্তা ও পত্বী। ভর্তা ও পতী 

হয় একান্গে গঠিত। সুতরাং আপনিও আমার 

মা। চল তবে, ইংলগড প্রদেশে । 
( প্রস্থান )। 

কুমারের হও অন্নগামী; 

ত্বরা করি যাত্রা কর সবে। 



১৩৮ হামূলেট। . [৪র্ঘঅক্ক। ] 

বিলম্ব ক'রনা, 

আই রাত্রে যাত্রী করা চাহি। 
পত্রাদি সকল 

বিধিমতে আন্ত ক'রেছি, 
করহ প্রস্থান তরী । 

(রোজেন্ক্রান্জ ও গিল্ডন্ষ্টারেণের প্রস্থান )। 

(স্বগতঃ) 

ইংলগ-ঈশ্বর জানে ডেনের প্রতাপ, 

অনুরোধ অবশ্য রাখিবে; 

পত্রিকায় আছে মম লেখা, 

হাম্লেট যখনি পৌছিবে, 
তিলার্থ না বিলম্ব করিস্সে 
গ্রাণ্দণ্ড করিবে তখনি । 

রেখ কথা ইংলগও-ঈশ্বর, 

জলিতেছে মম রোষানল, 

নির্বাপিত তুমি তাঃ করিবে। 

যদবধি নিশ্চিন্ত না হই, 

তদবধি আনন্দ বা সুখ, 

না পারিব নিরাপদে করিতে সম্ভোগ । 

( প্রস্থান) 



চতুর্থ গভাঙ্ক । 
ভেন্মার্কের ময়দান । 

(সৈন্য ফর্টন্ব্রাসের প্রবেশ )। 
ফর্। যাও, সেনাপতি; 

জানাঁইয়ে মম নমস্কার 

ডেনমার্ক-নৃপতিরে। 

কহ তাবে, 

তার অনুমতি লয়ে, 

” ডেনের ভিতর দিয়া 

সটৈন্তে গমন মোরা করিবারে চাঁহি। 

জান কোথ। রহিব আমরা, 

তথা মোরে দ্বানিবে সঘবাদ,. 

যে সংবাদ দিবেন নৃপতি । 

সেনা । শিরোবাধ্য আজ্ঞা তব দেব। 
ফর্। যাও তবে। 

(সসন্তে ফর্টিন্ত্রাসের প্রস্থান ।) 

(হ্যামলেট, রোৌজেনক্রান্জ ও খিল্চন্গ্রারেখের 
প্রবেশ )। 

হাম্্। (সেনাপতির প্রতি) 

কহ মহাশয়, 

কোন্ নৃপতির হেরি এ সব সৈনিক? 

সেনা । নর্ওয়ে রাজার, মহা শয়। 



১৪৩ 

হামৃ। 

স্নে। 

হাস্। 

নেন । 

হাঁমূ। 

সেনা । 

হাম্। 

সেনা । 

হাম্। 

সেনা । 

হ্যামলেট, । 095 

কি কারণে হেথা আগমন ? 

পোলাগু নগরবাসী হয়েছে বিদ্রোহী, 
সেই হেতু রণযাত্রা সব। 

কাহার অধীনে কহ সৈনিকমণ্ডলী? 

বুদ্ধ নর্ওয়ে বাঞজার ভ্রাতৃ-পুজ 

ফরটিন্ব্রাস্ বীর, 
নায়ক এ নৈম্ভগণ/পরি ) 

পোলাগ. বিরুদ্ধে এত সৈম্ত অ'য়োজন ? 

কিম্বা অন্য কার্ধা আছে কিছু? 

সত্য কথা কহি মহাশয়, 

সাঁমান্ত রাজত্ব লয়ে হয়েছে বিবাদ, 

মূল্য অতি সামান্য তাহার, 

নীমে মীত্র রাজা বলি খ্যাতি । 

পোলাও. নিবাসী, 

সামান্য রাঁজত্ব হেতু 

ন1 করিবে রণ স্ুনিশ্চয় । 

কিন্ত তারা হয়েছে প্রস্তুত । 

হুলেম বাধিত অতি, 

ধন্যবাদ করি মহাশয়। 

হইন্ছু বিদায় । 

(প্রস্থান )। 

রোজে । চল যুবরাজ, 

হাঁম্। 

বিলম্বে কি ফল আর 

অগ্রমর হও সবে, 



[গপগর্ভাঙ্ক। ]  হ্যায্লেট। ১৪১ 

যাব আমি পশ্চাতে সবার। 
(রোজেন্ক্রান্জ্ ও গিলডন্ষ্টারেণের প্রস্থান )। 

নির্বাপিত প্রতিশোধ অনল সংযোগ 

প্রতি ঘটনায় করে, বিলম্ব না সয়। 

এই কাঁধ হইবে সাধিতে, 

কেন বলি জীবিত রহিয়1 ? 

এখনও সাধন বল কেননা হইল ? 
প্রাণাঁপেক্ষী মান বড় জগতে বিদিত ; 

তবে কেন ছার প্রাণ থাকিতে আমার, 

মান মম লুকাঁয় তিমিরে ! 

দেখ নিদর্শন, 

ননীর পুভলি আহ? যুৰা ফর্টিন্ত্রাস্, 

চিরকাল সৌভাগ্যে লালিত, 
মান হেতু ক্ষুদ্র রাজ্য তরে 

ধরে অসি সুজোমল করে। 

রণ-শযা। ফুল-শব্য1! সম বোধ করি, 

পশিবে সমরে বীর, প্রাণ-আঁশা। তাজি?। 

আর আমি, 

যাহার জনকে পাপী অকালে নাশিল» 

মাতারে যাহার, 

শয্যা-দাসী করিল পামর, 

গ্তিশোধ নাহি দিয়ে তাঁর, 

কাপুরুষ সম আছি নিশ্চেষ্ট বসিয়া ॥ 

হা ধিক আমারে ! 



১৪ হ্যামলেট, [ গর্ধ অঙ্ক] 

মম সম কাপুরুষে 

ধরণী ধরিতে পায় লাঁজ। 

আজি হ'তে 

অন্ত চিন্তা ধরিব না হাদে, 

শোৌণিত-শোণিত চিন্তা ধরহ হদয়। 

(প্রশ্থান )। 

পঞ্চম গভখঙ্ক । 

এল জিনোর রাজ প্রাপাঁদস্থ প্রকোষ্ঠ। 
(রাণী ও হোরেসিওর প্রবেশ )। 

রাণী। নাহি কব কথ! তার সনে। 

হোঁরে । অফেলিয়। উন্মাদিনী প্রায় 

হেরিলে অবস্থা তার; ' 

দয়! উপচয় হৃদে। 

রাণী। কি অবস্থা হয়েছে এখন? 

হোর। শুধু কছে জনকের কথা 

কহে, সবে করিছে ছলনা , 

পিতা মম আছে বর্তমান 

কথন ব1 উন্মাদ- প্রলাপ, 

অর্থ তাঁর নাহি হয় বোঁধ। 

হেবিলে তাহারে ; 

পাষাণ প্রতিম। ভেদ্ হয়। 
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রাণী । ভাল তারে আঁনহ এখানে । 

(হোঁরেনিওর প্রস্থান )। 

প্রতিপদে আশঙ্কা হ'তেছে ; 

বুঝিয়াছি এতদিনে, 

পপে মগ্ন তাযেছে হৃদয় 

কলঙ্কের রেখা 

এ জনমে মুছিবাঁর নর়। 

( অফেলিয়ার সহিত হোরেমিওর পুনঃপ্রবেশ ) 
অফে। ডেন্মার্কেশ্বরী 

সুন্দরী মহিষী কোথা? 

রাণী। একি ভাব অফেলিয়? 
অফে-- 

গীত । 
কেমনে জানিব তুম ভালবাঁন মোরে। 

তবে কেন বাঁও নাথ এ দ্াপীরে ছেড়ে ॥ 

আরুতি মোহন তব, 

মধু-কণে বেধু বূব, 
আমি কি পাঁগল হব, ভালবেসে তোরে। 

রাণী । হায়, হায়, অফেণিয়া! 

কিবা অর্থ এ গীতের তব ? 

অফে। কিবা অর্থ? শোন তবে বলি। 

গীত। 
। গিয়াছে চলিয়া সেতো! আমিবেনা আর । 

ওলো। আসিবেনা সেতো ওলো আসিবেনা আর। 
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দেহ তার আছে পড়ি, 
আত্মা তাঁর স্বর্গ-পুরী, 

তুণের মুকুট শিরে মরি কি বাহার! 
হায়, হায়! 

রাণী। শোন অফেলিয়া,__ 
অফে। আমি বলি শোন । 

গীত | 
তুষার হিমাদ্রি সম ধবপ বরণ, 

€ রাজার প্রবেশ )। 
রাঁণী। হাঁয়, মহারাজ ! 

হের কি দশ! ইহার 

গীত | 
ফুল-শষ্যা হবে মোর সমাধি উপরি, 
প্রেম-ফুল ছড়া দিবে নায়ক আমারি 

রাজা । কহ অফেলিয়া, | 

আছহ কেমন? 
অফে। বেশ,আছি। লোকে বলে এ পেচকটা এক্টা 

রুটি বিক্রেতার কন্ঠা ছিল। প্রভু! আমর! 
জানি আমর! কে, কিন্ত জানিনা পরে কি হবে ? 
ঈশ্বর আপনার আহারের স্থানে বর্তমান থাকুন 

রাজা। পিতার বিরহে কন্তা হঃয়েছে পাগল। 
অফে। ও কথায় কোন প্রয়োজন নাই। যখন কেহ 

ভিজ্ঞাসা ক'র্বে এর অর্থ কি, তখন ঝল,-_ 

অফে- 
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গীত। 

কাল সকালে, ফুটবে জলে, কমলিনী ফুল। 

গেথে যতনে, হৃদয় রতনে, কানে দেলাঁব ছুল॥ 

আপনি সেঞ্জে মোহিনী-বেশ, 

এলায়ে দিব চাচর কেশ, 

হ/য়ে তব সেবাঁদাসী, আচড়ে দেব চুল ॥ 
বাজ1। বেশ গেয়েছ, অফেলিয়া। 

অফে। সত্যি! তবে শোন গান্ট। শেষ করি। 

গীত । 

আ'ণ1 দিয়ে অবশেষে পালাল কোথায় । 

যাও যাও, তুমি যাও চিনিন! তোমায় ॥ 

ছ*ল্তে শুধু এসেছিল, 

ছলে মোরে চলে গ্রেল, 

আধার ধরায় রেখে মোরে, বধুয়া দেখ অই পলায় ॥ 
বাঁজা। (মহিষীর প্রতি) 

কবে হ'তে 

এই ভাব ধরে অফেলিয়া ? 

অফে। সবই ভাল হবে, সবই ভাল হৰে। হায়, হাঁ, 

তাকে ঠাণ্ডা জায়গার ফেলে এল দেখে আমার 

বড় কানা পাচ্ছে । আমার ভাইকে এসব কথ! 

জানাতে হবে। বেশ পরামর্শ দিয়েছ, বেশ, 

পরামর্শ দিয়েছ, শত শত ধন্তবাদ। এই ষে 
১৩ 



১৪৬ 

বাজী । 

হ্যামলেট ।  [৪র্থ অস্ক।] 

আমার গাড়ী আস্চে। জুন্দরীগণ আসি তবে, 

তোমরা সুথে নিদ্রা যাও, আমি আমি | 

(প্রস্থান ) 

(হোরেসিওর প্রতি ) 

যাও পাছে পাছে। 

রেখ তরে নয়নে নয়নে । (হোরেসিওর প্রস্থান । ) 

শোক্াচ্ছনন হৃদয় তাহার, 

জ্ঞান তিরোভাব সেই হেতু। 

মহিষ! মহিযি! 

বিপদ্ বা দুঃখ কভু নাহি আসে একী! 

দেখ প্রথমতঃ, 

হত্যা হ'ল জনক তাঁহার, 

পরে দেখ পুত্রধনে তব, 

হল প্রবাঁসে পাঠাতে । 

প্রবাসে গমন, হ'ল. তার নিজ দোষে! 

প্রজা সবে হয়েছে বিাম্মত ও 

মন্রিবর-হত্যা-হেতু । 

সচীবতনয় 

আসে গুপ্তভাবে ফ্রান্স, ত্য, 

শুনিয়া পিতার মৃত্যু | 

হার, হায়, কি কব তাহারে ? 

যখন শুধাঁবে, 

'কে নাণিল জনকে আমার ?? 

কি কব তথন তারে রাণি? 
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বাণী। 

] হাঁমালেট, ১৪৭ 

মহিষি আমার ! 

নাহ দেখি কৌন যুক্তি আর। 

(নেপথ্যে কোলাহল |) 

কিসের এ কোলাহল উঠিল সহম1? 

রাজী । কোথা মম সশস্ত্র প্রহরী? 

দ্বার রক্ষা কর সাবধানে । 

(জনৈক ভদ্রলোকের প্রবেশ )। 

এ পো 

রাণী। 

রাজা । 

কি সংবাদ ? 

রক্ষী কর আপনারে প্রভূ । 

লেয়ারটস্ আসে রোষভরেঃ 

প্রজাগণ লেয়ারটস্ সনে 

হয়েছে মিলিত; 

কহে সবে নরনাথ, 

লেয়ার্টিস্ আমাদের র'জ1| 

কেমন উল্লাসে সবে 

করিছে চীৎকার! 

অবিশ্বীনী ডেনের কুকুর | 

( নেপথ্যে কোলাহল) 

ভাঙ্গে দ্বার বুঝ । 

( ডেন্বাঁসীলহ সশস্ত্র লেয়ারটিনের প্রবেশ )। 
লেয়া। কই, রাজা কই ? 

ডেন্বাঁসিগণ, 

বহিভভাগে রহ কিছু কাল। 



ক ২৯, 

৯৪৮ 

ডেন্। 

লেয়া । 

ডেন্। 

লেয়া । 

রাণী। 

লেয়া। 

রাজা । 

লেয়া। 

হ্াাঁমূলেট,॥ [ ৪র্থঅঙ্ক।] 

না, যাব মোবা তব সনে 

যথা তুমি যাঁবে। 

করি অনুনয়, 

কিছুক্ষণ ত্যজ মোরে । 
ভাল, ভাল। 

.(ভেনৃবাপিগণের প্রস্থান) ॥ 

দার রক্ষা কর মবে। 

(রাজার প্রতি) ওরে পাপষতি ! 

ফিরে দেহ জনকে আমার ৃ 

হও স্থির, লেয়ারটি দ্। 
কে পারে রহিতে স্থির 

হেরিয়া এ সব? | 

যে পারে, 

জনম তার, নহে কভু ভাঁল। 

উত্তপ্ত শোণিত মম হইলে শীতল . 

সতীত্বে সন্দেহ হবে মাতার আমার । 

কি কীরণে কহ লেয়ারটিন্, 
হেরি তব রোধ ভাব প্রদীপ্ড মুরতি ? 

নাহি ভয় বরাণি, 

ঈশ্বরের কৃপা থাকে রাজার উপর, 

দৈব তেজ রক্ষে নৃপতিরে । 

কহ লেয়ারটিস্, 
কিবা তব রোষের কারণ ? 

কোথায় আছেন মম জনক এখন? 
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রাজা । নাঁহিক জীবিত আর। 

রাণী। কিন্ত নহে মহারাজ দোষী । 

বাজা। দাও রাণী কহিতে উ'হারে । 

লেয়া। কেমনে হুইল মৃত্যু ? 
প্রতারণ! মম সনে ন| খাটিবে রাজা, 

জনকের হত্যা-প্রতিশোধ, 

সুনিশ্চয় লবে পুজ তার । 

বাজা। লেয়ারটিস্, 

ইচ্ছা? তব হয়েছে জানিতে, 

কেমনে পিতার মৃত্যু সংঘটন হ'ল, 

কিন্ত বংস, 

লাভালাভ নাহি হেরি তান্প। 

লেয়া। কহ সব মোরে। 

বাজা। শুনিতে একান্ত তব হয়েছে বাসনা ? 

লেয়া৷ । জনকের বন্ধুগণে 

বনু গ্রসারিয়া সবে দিব আলিঙ্গন: 

রঁজা। উত্তম সম্তাঁন সম কহিছ এখন ॥ 

তব জনকের 

নহি আমি মুত্যর কারণ। 

মৃত্যুতে তাহার, 

হয়েছে হৃদয়ে শেল মোঁর। 

€ নেপথ্যে ডেন্বাসিগণ )। 

দ্বাও তাঁরে আসিতে ভিতরে ২ 

লেরা। কেন কোলাহল এত £ 



৫৩ হযামূলেট, | [ওর্থ অন্ব।] 

( অফেলিয়ার পুনঃপ্রযেশ )। 

অফে। 

অহে দয়াময় | 

নাহি পারি এ দৃশ্ত হেরিতে | 
উদ্মাদ্িনী ভগিনী আমার ! 
উন্মাদের যে তব কারণ, 

ফল তারে পেতে হবে ত্বর|। 
ভগিনি ! ভগিনি! 

অহো! কিবা পরিহাপ। 

লয়ে গেল তারে যানেতে করিয়ে, 

দ্ানিল কবর কীদিয়ে কীদিয়ে, 

আসি তবে বধু। 
থাকিত রে ষদি তোর জ্ঞান, 

প্রতিশোধ ল'তে মোরে কহিতিস্ যদি, 

প্রতিশোধ লইতে লালসা! 

বোধ হয় এত নাহি হত । 

তোমাকে গান গাহিতে হইবেই, “চল, চল মবে 
কুঙ্ভী বনে; ধর ধর। বা, বা, কেমন চত্র ঘুরছে ! 

সেটা জুয়াচোর, মনিবের কন্তা চুরি করে পালি- 

য়েছে। 
লের়া। নাহি জ্ঞান কিছু মাত্র আর। 

অফে। 

লেয়া । 

এই যে গোলাব, তোমার ম্মরণার্থ দেব । প্রাণে- 

শ্বর, আমায় মনে রেখ। 

হায়, হাঁয়, পুর্ণ উন্মাদিনী। 

অফে। আমি তোমাকে গোটাকতক ফুল দেব। কিন্ত 
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লেয়ী। 

বাঁজা | 

লেয়া। 

আমার বাঁপ মরে যাওয়াতে সেগুল শুকিয়ে 

গেছে । 

গীত | 

আসবে না লো আর, 

সেতো আসবে ন! লো আর, 

ঘুমতে এসে মব গেছে, 

নাই কে। সেতো আবু, 

ওলে! নাই কো! দেতো। আব । 

(গীত গাহিতে গাহিতে প্রস্থান) 

হা ঈশ্বর! দেখিলে রাজন্ ! 

লেয়ারটিস্ ! 

তব ছুঃখভাগী আমি, জানিও নিশ্চয় । 

যে সকল জ্ঞানী বন্ধু আছয়ে তোমার, 

জিজ্ঞাসহ তাহাদের পাশে, 

আমি দোবী কিনা তব জনক নিধনে । 

তব সন্তৌষের হেতু দানব জীবন, 

অথবা মুকুট মম দানিব তোমায়, 

দোবী ঘর্দে করে তারা মোরে । 

উত্তম, রাঁজন্। 

জনকের প্রতি মৃত শিব! 

উত্তেজিছে মোরে ল'তে ভীম প্রতিশোধ । 

নারিবে তিমির দেব, আবরিতে তারে, 

যেই জন পিতৃ-হত্যাকারী। 



১৫২ 

রাজা। 

হযামূলেট,। [ র্থ অঙ্ক] 

ভাল বলিয়াছ বৎস, যেইখানে পাপ, 

কুগার আঘাত তাহে করিতে উচিত । 

এস বৎস মম সনে। 

(সকলের প্রস্থান |) 

যন্ত গভাঙ্ক। 
বাঁজপ্রাসাদস্থ অপর কল্ষ। 

(হোঁরেসিও ও জনৈক ভূত্যের প্রবেশ |) 
হোরে। 

ভৃত্য ॥ 

হোরে। 

১ম না। 

হোরে। 

১ম না। 

কে তাহারা ? 

কিবা প্রয়োজন মোর সহ? ্ 

তাঁরা নাবিক। তারা বলে যে আপনার নামে 

একথানা পজর আছো । 

ভাল, সবে আনহু এখাঁনে। 

(ভূত্যের প্রস্থান। ) 

নাহি জানি কে তাহর!? 

বোধ হয়,কুমারের পত্রিকা-বাহক। 

(নাবিকগণের প্রবেশ । ) 
ঈশ্বর মহাশয়কে কুশলে রাখুন । 

তোমাদেরও কুশল হউক্। 

আপনার একথানি পত্র আছে। যে রাঁজদুতকে 
ইংলগ্ডে প্রেরিত করা হয়েছিল, তিনিই পত্র* 

.প্ররুক। আপনার নাম যদি হোরেসিও হয়, 

তবে আপনি লইতে পারেন। (পত্রপ্রদান ) 



[৬্ঠগর্ভাঙ্ক।] হ্যামলেট, | ১৫৩ 

হোরে। (পত্র পাঠ) 

'হোরেসিও, এই পত্রিকা পাঠান্তে রাজার সহিত 

ইহাদিগের সাক্ষাৎ করাইয়া দিও। তার নামে 

কতিপয় পত্র আছে। সমুদ্রে গমন কালে দ্বিতীন্র 
দিবসে আমরা জলদম্থ্যগণ কর্তৃক আক্রান্ত 

হইয়াছিলাম। নিরুপায় হইয়া আমাদিগকে যুদ্ধ 
করিতে হইল। কিন্তু আমি বন্দী হইলাঁম। 

যাঁহাহউক তঙ্জন্য আমাকে কোন কষ্ট পাইতে 

হয় নাই। রাজার নামে যে পত্রগুলি ইহাদিগের 

নিকট আছে, যত শীঘ্র পার সেগুলি তাহাকে 

প্রদান করিতে চেষ্টা করিও। পরে মুহুর্তমাত্র 

বিলম্ব না করিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে। 

ইহাদিগের নিকট হইতে আমার ঠিকানা জানিতে 
পাঁরিকে। তোমাকে এমন এক আশ্র্য্যের বিষদ্ব 

বলিবার আছে-যাহা শুনিলে তুমি মুকবৎ 

নির্বাক হইয়া যাইবে। রেজেনৃক্রান্জ ও 

গিল্ডন্ষ্ঠারেণ ইংলগ্ডে প্রস্থান করিয়াছে । তাহা" 

দিগের অনেক বিষয় তোঁমার নিকট বলিবার 

আছে; এক্ষণে বিদ্বায়। 

তোমারই 
হাম্লেট।১ 

এস লবে মম সনে রাজার সকাশে, 

পরে ত্বরা ল"য়ে যাবে মোরে, 

বিরাজেন কুমার বথায়। (সকলের প্রচ্থান। ) 



সপ্তম গভাঙ্ক | 

রাজপ্রাসাদস্থ অপর কক্ষ । 

(রাজা ও লেয়ার্টিসের প্রবেশ |) 

রাজা ॥ 

লেয়া । 

রাজা । 

শুনিলে সকল, 

দেখো যেন কা'রনা প্রকাশ । 

বন্ধু বলি আমারে জানিবে) 

তব পুজ্য জনকের হত্তাঁকারী যেই, 

আমারও জীবন নিতে অভিলাষ তার। 

সম্তব। 

কিন্ত কহ কি কারণে 

লইতে রাজার প্রাণ অভিলাষ যাঁর, 
উপযুক্ক তাঁরে কেন নাহি দাও সাজা? 

আঁছে ছুই বিশেষ কারণ । 

জননীরে তার, 

ব্ড় ভালবাদি আমি! 

পুত্রগত প্রাণ তার; 

পুর্ন অমঙ্গলে 

বাচিবেনা কভূ অভাগিনী। 

দ্বিতীয়তঃ গ্রজাগণ, 

ভাঁলবাঁসে কুমারে সকলে। 

দোষ তাঁর না ধরিবে সবে, 

যদ সাজা কুমীবরের হয়। 

লেয়া। সেই হেতু পিতৃহস্তা পায় পরিভ্রীণ ! 



[ ৭ম গর্ভাঙ্ক। ] হ্যামলেট. । | | ১৫৫ 

রাজা । 

রাজা । 
হত 

রাজা | 

দুত। 

রাজা । 

ভগিনী আমার, 

উন্মা'দনী সেই হেতু । 

প্রতিশোধ দিব কিন্ত আমি। 

অনিদ্রিত থেকনা সেহেতু । 

করেছ কি মনে, 

সে সচীব ছিল মোর প্রিয়, 

আমারও জীবন যাঁর লইতে প্রয়াস, 

বিনা দণ্ডে যাবে সেইজন ? 

না) তা নয, 

শুনিবে সতৃর,--- 

(জনৈক দূতের প্রবেশ )। 

কি সংবাদ ? 

দুই খানি পন্ত্রিক রাঁজন্। 

যুবরাজ প্রেরিলেন লোক, 

ছুই খানি পত্র দিয়া রাঁজা রাণী নামে। 

(সবিস্ময়ে ) 

হামলেট, পাঠাল পত্রক ? 

কে আনিল পত্রিকা এখানে ? 

কতিপয় নাবিক, রাজন্। 

কিন্তু আমি দেখি নাই কেবা হয় তাঁরা? 

ক্লুডিওর কর হতে পাইলাম লিপি। 
ল্য়োরটিস, 

পত্রিকায় যা আছে লিখন, 



১৫৬ হ্যাষ্লেট_। [ ৪র্ঘ অঙ্ক] 

মর্ম তার জানাব তোমায়।  (দুতের প্রতি) 

হতে পার বিদায় এক্ষণে । (দূতের প্রস্থান )। 
€ পত্র পাঠ) 

“প্রবল প্রতাপশাঁলি! আপনি জানিবেন উলঙ্গ 

অবস্থায় আপনার রাজত্ব হইতে আমাকে 

নির্বাসিত করা হইয়াছে । আগত কল্য মহারাজের 
রাজনয্নের বশবস্তী হইব। আমার প্রমুখাৎ 

মহারাজ আমার অকম্মাৎ অদ্ভুত প্রত্যাগমনের 

কারণ জ্ঞাত হইবেন। হাম্লেট 

অর্থ কি ইহার? 

ফিরিয়া কি এল সবে? 

অথবা কেবল 

রাজ্ভ্রীর প্রতি হতাদর ? 

লয়! হস্তলেখী কার তাহা জান কি রাঁজন্? 

রাজ! মুনিশ্য় কুমারের লেখা | 

“উলঙ্গ* রয়েছে লেখ! পত্তিকা ভিতরি ; 

বলিতে কি পার এর কি অর্থলইব? 

লেয়া কেমনে পারিব মহারাজ । 

কিন্ত আসে যুবরাজ, 

শুভক্ষণ মম। 

সম্মুখে তাহার, আমি পারি বলিতে, 

হত্যাকারী তুই রে পামর?। | 

রা্দী। কিন্তু দেখ লেয়ারটিদ্! 
মোর পরামর্শ মতে চলিবে কি তুমি 



[ ৭ম গর্ভাঙ্ক। ] হ্যামলেট ॥ ১৫৭ 

লেয়া। 

বাজা। 

লেয়া। 

রাজী । 

ঘা বলিবে শুনিব রাজন; 

* কিন্ত সন্ধি তার সনে 

কোন মতে না হবে আমার। 

সন্ধিতে নাহিক প্রয়োজন ; 

কিন্তু তব মঙ্গলের হেতু 

কহি যাহা করহ শ্রবণ । 

হ্বামূলেট আদিতেছে ফিরে, 

বোধ হয়, 

প্রবাসে যাইতে আর না হবে মনন। 

কিন্ত হেন কৌশল করিব, 

যাহে কুমারের হবে নিশ্চয় পতন । 

অথচ, 

তব প্রতি দোষারোপ কেহ না করিবে 

সকলে জাঁনিবে, 

কুমারের মৃত্যুর কারণ 

দেব দুর্ঘনা বলি?। 

মহিবীও তাহা 

জানিবে নিশ্চয়, বৎস । 

মহারাজ ! 

তোমার আদেশ মত চলিব এখন ; 

করহ্ কৌশল, 

নিজ করে ল'তে পারি যাহে প্রতিশোধ 

ঘাহাই পারিবে । 

দেখিয়াঁছ বহু দেশ তুমি, 
১৪ 



১৫৮ হাঁমূলেট | [ ৪র্থ অস্ক। ] 

কহিয়াছ কুমারের পাশে 

সেই সব দেশের বিষয়, 

যথ। তব বীরত্বের-আভ। 

উত্ম্বলিত এখনও রয়েছে। 

লেয়া। কোন্ দেশ কহ তুমি রাজা? 

সাজা । বহু দেশ, 

| জান তাতো তুমি । 

ছুই মাঁস হল গন্ত, 

নর্মাণ্ডি হইতে 

এসেছিল সম্্রাস্ত জনৈক। 

ফ্রেঞ্চ জাতি সহ ছিল ডেনের বিরোধ, 

বরণের ঘোষণা হয় পরে । 

ফ্রেঞ্চজাতি মহাঁযোদ্ধা জানে সর্বজন, 

অশ্বারোহী সে জাতির সম নাহি কেহ, 

কিন্ত সেই সন্্ান্ত মানব, | 
অশ্ববিদ্যাঁবিশারদ, মহাবীধ্যশালী, 
ক্ষিপ্র হস্ত, সমবরে নিপুণ। 

এত দিন বাঁজকাধ্যে ব্যস্ত থাকি” আমি 

হ"য়েছিন্ বিস্মরণ তারে । 

লেয়া। আছিল নম্ীন সেই জন 
রাজা । হাঃ আছিল নন্্মান। 

লেয়া। ল্যামর্্ড তাহার নাম। 
রাজী । হী, সেই জন। 

লেয়।। জানি আমি ভাল রূপ তারে, 



[ থম গর্ভাঙ্ক। ] হ্যামলেট, । ১৫৯ 

রাজা ।, 

লেকী । 

বাজ । 

লেয়া। 

রাজা । 

সকল জাতির শ্রেষ্টমণি । 

তিনিও জানেন তোম। 

সাহসী বীরেন নর বলি। 

সবার সমক্ষে এই রাঁজদভা মাঝে 

বীরনাদে কহেছিল। বীর, 

“অন্ত্রবিদ্যা বিশাবদ লেয়ার্টিস্ স 

হেরি নাই অন্ত কোন জনে? । 

হাম্লেট সে সময় ছিল উপস্থিত, 

ঈর্ষ্যাঁয়ু বদন তার আরক্কিম হুল, 
তদবধি করে অন্বেষণ 

ক্মযোগ, তোমার পহ দ্বন্দ্ব যুদ্ধ হেতু। 

দেখাও এক্ষণে, 

কি দব্বেখাব মহারাজ ২ 

লেয়ারটিস্, 

আছিল জনক, কহ তোমার কি প্রিয় ৭ 

কি কারণে জিজ্ঞাস রাজন ? 

তুমি থে বামিতে ভাল না করি সন্দেহ । 

কিন্তু দেখি কালের মাহাক্ত্যে 

ভূলে শোক নরে, 

চিরন্থায়ী নহে কিছু ভবে। 

রোষ হেতু কহি যা আমরা, 

কিছু কাল গত হ'লে 

নাহি থাকে সে সব স্মর্ণ, 

অথব। তখন 



১৯৬০ 

লেয়ী। 

রাজা। 

হাূলেট। . [ওর্থঅন্ক |] 

দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করি কহি, 

'ভুলিয়াছি কর্তব্য যাঁ ছিল । 

কিন্তু এস কীর্ধ্য কথা কহি 

আসিতেছে কুমার ফিরিয়ে । 

পিতার সুযোগ্য পুত্র বলি 

দিতে পরিচয়, 

যোগ্য কাধ্য সাধহ এখন, 

বৃথা বাক্য ব্যয় তালি ? 

ভজন! আগারে ্ 

কচ্ছেদ কৰিব তাঁহার । 

হত্যাকারী যেই, 
তাহারে নাশিতে 

স্থানাস্থান নাহি আছে ভেদ্। 

প্রতিশোধ সীমাবদ্ধ নয়। 

কিন্তু লেয়ার্টস্, 

যাও তুমি নিজ গৃহে । 

আসিয়া কুমার 

জানিবে এসেছ তুমি দেশে। 

কতিপয় নিয়োজিব লোক, 

করিবে সুখ্যাতি যারা বীরত্ব তোমার 
কহিবে তাহারা, 

পরাজিবে যে জন তোমারে, 

উপযুক্ত পুরস্কার লভিবে সে বীর । 
ইহ শুনি হাম্লেট 



[৭ম গর্ভাঙ্ক। ] হামলেট.। ১৬১ 

লেয়া। 

রাজা । 

কখন না নীরব রহিবে, 

আহ্বানিবে তোমায় সমবে। 

বাছি লবে প্রাণান্ত কুপাণ, 

জনকের হতা। প্রতিশোধ 

অচিরে পুরিবে তাহে নাহিক সংশর । 

শিরোনার্্য আদেশ তোমার । 

মনস্কাম সাধিনার তরে 

প্রাথঘাতী বিষ মাসি মিশাব কুপাণে, 

সামান্ত পরশে যার 

মৃত্যু সুনিশ্চয়, নাহি ওষধ তাহার । 

এস, আরও করি বিবেচনা; 

অস্ত্রের সাহায্যে দি না হয় নিধন, 

বিষের সর্বত্ আমি রাখিব প্রস্তুত । 

চাহিবে যখন বারি ক্লান্ত হয়ে রুপে, 

পান হেতু দিব তাঁরে প্রাণঘাতী বিষ। 

(নেপথ্যে কোলাহল ) 

(স্চকিতে) 

রাণী। 

লের়া। 

কিসের এ কোলাহল উঠিল সহসা ? 

(রাণীর গ্রবেশ )। 
কি সংবাদ মহিধি আমার? 

বিপদ্ না আমে একা! কভু । 

(লেয়ারটিসের প্রতি ) 

জলমগ্ন হইয়াছে ভগিনী তোমার । 
জলমগ্র ? কোৌথার? 



১৬২ 

রাণী। 

লেয়া। 

হামূলেট। . [পর্থঅন্ক।] 

দীর্ঘিকার পাশে 

দেবদারু বৃক্ষ শাখা'গরি 

বদি উন্মাদিনী 

গাহিল উন্মাদ*্গীত, 

অকম্মাৎ শাখ। ভাঙ্গি গেল, 

দীর্থিকা উপরি 

গড়িল সজোরে তন্ধ তার, 

অভাগিনী জলমগ্ন হ'ল। 

হায়, হায়, জলমগ্ন হ'ল! 

রাণী। জলমগ্ন হ'ল বাছ1 ভগিনী তোমার । 

লেয়ী। 

রাজা। 

অহে1! অফেলিয়া, 

অভাগিনী ভগিনী আমার ! 

দীর্ঘিক' গ্রাসিল তনু তোর! 

হ'ল ভাল, 

যে জালা হ্বদয়ে তুই পেয়েছিলি বন, . 
মরিয়া এড়ালি তুই সেই জালা হ'তে । 
রহিন্ু কেবল আমি, 
দিতে তোর জালা-পরিশোধ। 

(রাজার প্রতি ) 

চলিনু এখন মহারাজ। (প্রস্থান) | 
চল রাণি, যাই পাছে পাছে । 

কত যত্ব করি 

রো তার করিন্ু শীতল; 
কিন্তু নাহি জানি 

আবার কি হয়, 

. চল করি পদানুমরণ। . (সকলের প্রন্থান | ) 



পঞ্চম অন্ক। 

প্রথম গর্ভাঙ্ক । 

মঠ সম্মুখস্থ কবর-ভূমি 

(দুইজন অনুচরের শাবল, কোদাল, ' 

১ম অ। 

২য় অ। 

১ম অআঅ। 

২য় অ। 

»ম অ। 

২ম অ। 

১ম অ। 

ইত্যাদি লইয়া প্রবেশ । ) 

এ আত্মহত্যা করেছে, একে কি আমাদের" 

ধর্মানুপারে কবর দ্রেওয়া উচিত ৭ 

ও যেকালে আমাদের ধন্মীবলন্দমী সে কালে 
ওকে কবর দিতে হবে বৈকি? অতএব শীশ্র 

কাধ সেরে ফেল। 

যাঁহক্ ও নিজে তো আত্মহত্যা ক”রেছে, তবে 

কি করে ওকে কবর দেওয়া যুক্তিসিদ্ধি? 

ই নিজে আম্মহত্যা করেছে বলে তো দেখা 

যাচ্ছে। 

দেখা যাঞ্ছে কেন, নিশ্চয়ই তো করেছে । মনে 

কর আমি ঘদি ইচ্ছে করে ডুবি, সেটা বখন আত্ম- 

হতা। হ'ল, তখন এটা হবেনা কেন ৭ এটাকে 

নিশ্চয়ই আত্মহত্যা বলতে হবে। 

এখন বাগ্বিতগা ছেড়ে দ্রিয়ে কায কর্তে আর্ত 

কর। 

আগে তোমাকে এক্টু বুঝিয়ে দি। মনে কর 



১৬৪ হযামূলেট,। [৫ম অ্ক। ] 

এখানে জল রয়েছে, বেশ; আর এখানে এক্টা 

মানুষ দাড়িয়ে রয়েছে, বেশ; ভাঁল কৰে শুনে 
ষাঁও; এখন জলট এগিয়ে এসে য্দি মানুষটাকে 

ডুবিয়ে নিয়ে যাঁয়, তাঁ হ'লে তাকে আত্মহত্যা 

বলে না। বুংঝছ? সুতরাং মৃত্যুর জন্ত) তাঁকে 

দোষ দেওয়া যেতে পারে না। বুঝ্ছে? 

২য় অ। কিন্তু আইনের চ'খে সে দোষী । 

১মঅ।তাহু'তেপারে। 

২য় অ। এটাযদি ভদ্র ঘরের নেয়ে না হত, তা হ'লে 

এটার কবর কখনই হত না। 

১ম অ। হা, এখন ঠিক ঝলেছ। দেখ, আজ কাল বড় 

লোকগুলই আত্মহত্যা করে। নাও, এখন 

শাবল ধর। দেখ আমরা বনিয়াদি লোক । 

যত মালী, মুদ্ধকরাস দেখতে পাবে তার নব 

ব্নিয়াদি ঘরের ছেলে ।. সামাদেরও এই ব্যবপা 

ছিল। 

২য় অ। নেটাকি ভনদ্দর লোকের ছেলে ছিল? 

১ম অ। বাঁঃ সেই-হ?ল আদত। তখন থেকেই অন্তরের 

সিষ্টি। 

২য় অ।না, তাকি করেহবে? 

১ম অ। তবে তুই নাস্তিক ৭ 

তুই তবে আমাদের ধর্ম শাস্তর্ কিছুই বুঝি'দ্নে ? 

আমাদের ধন্দে বলে, আদম্ মাটা খুড়তো । তা 

তখন অন্তর শন্তর্ দন থাকলে কি মাটী খোঁড়। 



[ ১ম গর্ভাঙ্ক। ] হামূলেট, | ১৬৫ 

যেতো? যাহোক আমি তোঁকে একুটা কথা 

, জিগ্যেস করি, তার ঠিক উত্তর দে দেখি। যদ্দি 

না পারিস্ তা হলে জানবো ---- 

২য় অ। বল্ ধল্। 

১ম অ। আচ্ছা বল্ দেখি, রাঁজমিন্্রী, ছুতোর, কামার 

এদের চেয়ে কে মজ্বু জিনিশ তৈয়ের ক'রতে 
পারে? 

২য় অ। ওরে তা জানিস্নে, তবে শোন। এই যারা 

ফাঁপী কাঠ তৈয়ের করে তাঁদের মত মজ্বুৎ 
জিনিস আর কেউ তৈয়ের করতে, পারে না। 

১ম অ।ঠিকৃ ঝলেছিস্, ঠিক বলেছিস্। ফাঁসী কাঠই 

ঠিকৃ। কিন্তু তবু ঠিকৃ হ'লনা। কেউ কেউ 
বলে ফাসী কাঠের চেয়ে গিঞ্জে ঘর মজ্বুৎ। 
আবার ভেবে বল্। ও 

২য় অ।তুই গ্রিগেস কর্ছিস্ বাজমিস্ত্ী, ছুতোর, 

কামার এদের চেয়ে কে মজ্বুৎ জিনিশ যর 

কণ্্তে পার? কেমন? | 

১ম অ। হা, এখন বল্ দেখি । 

২য় অ। হ'য়েছে রে এবার ঠিক্ হয়েছে। 

১ম অ।তবে বলে ফ্যাল্। 

২য় অ। তবে হোলনা । 

(দূরে হ্যামলেট ও হোরেমিওর প্রবেশ |) 
১ম অ। যা, যা, তোকে আর মাথা খবামাতে হবেনা । তোর 

বিদে/বুদ্ধি সব বোঝা গেছে । ভোর মত বোকা! 



১৬৬ হ্যামূলেট। [৫ম অঙ্ক] 

গাধা আর ছুনিয়ায় নাই। এখন এক কায কর্, 

আমায় একটু-সরাঁপ্ এনে দে দেকিন্। 

(২য় অন্ন্চরের প্রস্থান।) 

১ম অ (মুত্তিকা খনন করিতে করিতে )। 

গীত। 

ওরে যুবো বয়েমে যখন তোরে ভালবেসেছিম্ু । 

মনে করনু প্রেমটা মিঠে, পেট টা ভরে খেনু ॥ 

মেঠাঁই তখন, মনে ক'রে, 

পুরূলুম পেটে গলা চিরে, 

উথলে উঠে, ন্যাকার ক'রে ধরা ভাসিয়ে দিমু ॥ 

হাম্। এ লোক্টার কি হৃদয় একেবারে নাই? মুতদেহ 

সৎকারের জন্য মুত্তিক খনন কর্ছে, ওদিকে 

প্রফুল্প মনে গীহ ধ*রেছে। 

হোরে। ওদের ও সকল বিষয় অভ্যন্ত হ'য়ে গেছে, স্ৃতরাং 

ওদের দোষ দেওয়া বৃথা । 

হামূ। সত্য কথা। 

১ম অ-- 

গীত। 

ওরে বয়েসে ক'রে ভেঙ্গে দিয়েছে আমার প্রেমের ঘোর । 

প্রেমের মেঠাই, 

আর্ তো না পাই, 
হয়েছি এখন চোর। 

ওরে মণি হয়েছি এখন চোর ॥ 



[ ১মগর্ভাঙ্ক।]  হ্যাঁমূলেট্। ১৬৭ 

(মুত্তিক' খনন করিতে করিতে একট! মডার 

ম[থার থুলি উত্তোলন ও তাহ! দুরে নিক্ষেপ ।) 

হাম্। এ মন্তকের এককালে জিহবা ছিল ও সেই, 
জিহ্বাও গীত গ্রাহিতে পারিত। কিন্তু, দেখ 

এই লোকট! অই মস্তক এরূপ অশ্রন্ধাভাবে দূরে 

নিক্ষেপ করলে, যেন ওট1 একটা ঘ্বণিত পাপীর 

মস্তক, কিন্বা তদপেক্ষা অন্য কোন ঘৃণিত 

পরার্থ। এইরূপ বোধ হয় না? 

হোরে। হী, কুমার । 

হাম । এ সব দেখলে শুন্লে হৃদয় বড়ই চঞ্চল হয়। 
আমি এ লোকটাকে গোটা কতক কথা জিজ্ঞাসা 

করি । (অন্ুচরের প্রতি) একার কবর হে? 

১ম অ। আমার মশাই-_ 

গীত। 
কবর আমার, মরি কি বাহার. 

হাম্্। হা তোমারই কবর বটে। তা তোমাকে এর 

ভিতর তো শুতে হবে। 

১ম অ। আর তোমাঁকে মশাই এর বাহিরে শুতে হবে, 

স্থৃতরাং এট তোমার কবর নয়। আর আমার 

কথা যা জিগ্যেস করেছ মশাই, তো। বলি শুনুন 

যদিও আমাকে এটার ভেতর শুতে হবেনা তবুও 

এটা আমার কবর। 

স্বামূ। তুই মিথ্য। বল্ছিস্। 

১ম অ। তবেতুমিও মশাই মিথ্যা বল্ছ। 



১৬৮ হ্যামলেট, [৫ম অঙ্ক] 

হাম। কোন্ মানুষের জন্য এট! খুড়েছিস্? 

১ম অ। কোন মানুষের জন্য নয়গো কর্তা । 

হাঁম্। তবেকিকোন স্ত্রীলোক? 

১ম অ।তাঁও নয়। 

হাঁম। তবে কাকে কবর দিবি? 

১ম অ।সে আগেম্ত্ীলোক ছিল, এখন মরে গেছে। 

হাম্। কত দ্রিন হ'তে তুই কবর খনন কাধ্যে নিযুক্ত 

হ/য়েছিস্? 

১ম অ। বছরে যতগুল দিন আছে সবগুল দিন হতে । 

যেদিন আমাদের মহারাজ হামূলেট ফরটিন্ব্রাসকে 

যুদ্ধে জয় করে আসেন, সেই দ্বিন হ'তে আমারও 

হাতে খড়ি। 

হাম। সেকতদিনহ'ল£ 

১ম অ। সেকিতুমিজানন! মশায়? যেদিন আমাদের 
যুবরাঁজ জন্মান্। যুবরাজ এখন পাঁগল হয়ে 
গেছেন। তাকে ইংলগ্ডে পাঠিয়েছে | 

হাম। কেন তাকে ইংলগে পাঠাব হ'ল % 

২ম অ। তিনি পাগলপারা হ?য়েছিলেন। ঠাণ্ডা দেশে 

গেলে যদি তিনি সারেন, সেই জন্যে তাকে 

পাঠিয়েছে । আর যদি সেখানে না সারেন, তাতে 

একটা বড় ক্ষতি নাই। 

হাম। কেন? 

১ম অ। সেখানে সকলে পাগল, কে কাকে দ্যাথে। 

হাম। কি ক'রে সে পাগল হ'ল? 



হু ১ম গর্ভাঙ্ক । ] হ্ামলেট, ঁ ১৬৯ 

১ম অ। বড় আশ্চর্য কথা মকলে বলে। 

হাম্। *কি আশ্চর্ধ্যি কথা ? 

১ম অ।যে তার বুদ্ধি হুদ্ধি লোপ, হয়ে তিনি পাগল 

হয়ে পড়েছেন। 

হাম। হোবেদিও শুনুলে। মহাবীর আলেক্জাগারকেও 

কবর দেওয় হয়েছিল, কিন্ত এখন তাহার দেহ 

ধুলাঁর সহিভ মিশিয়া গিয়াছে ॥ ভূমগুলই ধুলা । 
রাজেন্দ্র সিজার এবে মুন্তিকার সম, 

নাহি আর দর্প গর্ব বীরত্বের প্রভা ; 
ধার ভূজবলে পৃ্থী হ'ত কম্পবান্, 

হায় সেই বীরশ্রেষ্ঠ কোথার এখন £ 

কিন্তু হের, আমিছেন রাজা । 

(পুয়োছিতগণের গ্রযেশ* অফেলিয়ার মৃতদেহ 

বছুন করিয়া ফতিপয় লোক, লেয়ীরুটিস্, 
রাজ, রাণী ও শরীর-রক্ষকগণেয 

প্রবেশ ।) 

ঘআ]সে রাণী সভাসদ্ সহ। 
কেবা ভব তাযজিল এখন 

যার তেভু রাজ! রাণী করে আগমন ? 
অবশ্য সন্ত্ান্ত হয় অই মৃত দেহ, 

জানিতে হইল মোরে ইহার কার্ণ। 

এল হোরেদিওঃ র 

দুর হ'তে দেখি মোরা ঘটনা সকল। 



9৭০ হ্যামলেট, 1 [ ৫ম অঙ্ক |] 

(হোরেসিগুর সহিত কিয়দ্দরে অবস্থান |) 

লেয়া। আর কিবা আছে বাকি ॥ 

হাম । লেয়ারটিস্ নাম ধরে, 

বডই সাহসী আর সজ্জন যুবক। 

লেয়া। কিবা বাকি আছে আর? 

গুরো | কিসে শ্ুত্যু ঘটিল ইহার, 

আত্মহত্য1 কিম্বা মুড্য দৈব ঘটনায় 

জন] নাহি গেছে স্থিবু £ 

মুত্তিক ভিতরি 

রষে বদ্ধ এ কুমারী 

তান নাহি হুত্প শেষ ভেরীরব। 

করা যাঁক ভজনা এক্ষণেঃ 

করছ গ্রস্তরথণ্ড নিক্ষেপ ভিতরে 

আচ্ছাদন ক্ষর দেহ তার। 

লেয়া। আর কিছু হব্নো করতে € 

পুরো । আর কিছু প্রয়োজন নাই । 

ঈশ্বরের করিব সঙ্গীত, 

আত্ম! যাহে করয়ে বিশ্রাম | 

লেয়!। করাও শয়ন দেহ মুত্তিকা ভিতদ্ষি, 

'অকলদ্ক খাঙ্জে তাহাগ্ধ 

গ্রস্কটিত হুউক কুক্টুম ! 

শুন পুবোহিত্ত, 

হ'য়েছে ভগিনী মম শ্বর্গের অন্পরী, 

আস্তিম সঙ্গীত | 



ক [১ম গর্ভাঙ্ক। ] হযাঁষ্লেট, ১৭১ 

ছাঁম্।, 

কাণী। 

গাও কিস্কা নাহি গও ক্ষতি নাহি তাঁক 

€( সচকিতে ) 

একি, একি শুনি, 

অফেলিয়া নাহি আর ভবে ! 

( অফেলিয়ার মৃতদেহের প্রতি) 

জগতের যন্ত্রণ। এড়ালে, 
ঘাও বসে চির-শাপ্তিধামে। 

€অফেলিয়ার দেহোপরি পুস্পনিক্ষেপ |) 

লেয়া। 

আশ! ছিল মনে 

পুত্রবধূ করি তোরে রাখিব নিকটে, 

ন। করিব চক্ষু-আন্তরাল,। 

করে ছ্িন্ু মনে, 

বাসর ষাঞাব আম প্রন্ষ প্রস্থুনেঃ 

কিন্তু হায়ে, 

দিতে হ'ল সে প্রশ্থন এবে 

সাজাতে কবর তব। 

চারিদিকে ছুঃখর শি আবর্িল যোরে, 

বিপধ্যস্ত করিল জুদর | 

দশ গুণ ছুংখ ভোগ করুক সেজন, 

ষেব। হুয়ু ভগিনীর উন্মত্ত কারণ । 

রহ ক্ষণকাল সবে, 

দিওন। মৃত্তিকা চাগা মুতে কিছুক্ষণ, 

ভগিনীবে দিব আমি শের আলিঙ্কন। 

( কবরের ভিতরু লাফাইয়। পতন ।), 



১৭২ 

স্যাম্,। 

বেয়া 

সথাম্। 

হাঁয্লেট |. [৫ম অঙ্ক |] - 

কর সবে মৃত্তিকা নিক্ষেপ, 

ভগ্মী সহ কর মোরে প্রোথিত এখানে, 

€ অগ্রনর, হইয়া) 

কোন্ লন করেছুঃথ এত, 

কাতর উক্তিতে যার 

নিশ্চল তারকাকুল, রুদ্ধ সমীরণ ? 
ডেন্মার্কবাপী হাম্লেট আমি). 

( কবরে লাফাইয় পতন । ). 

সয়তাঁন লক আত্মা তোর। 

(বল প্রকাশ । )' 

ঈশ্বরের উপাঁপনা হয়নি তোমার: ). 
লহ কর কঠ হ'তে মোরু। - 

যদিও স্বভাব মম না হয় চঞ্চল, 

তবু না কহিতে পারি কি হ'তে সি হবে 

ভীষণতা 1 সহচর মম, 

উচিত তোমার মোরে করিতে বর্জন 

লহ কর তব!' 

রাজা । করছ বিভিন্ন উভে। 

রাণী। হ্াম্লেট,!' হাম্লেট:!. 
সকলে । মহাশয়গণ. মহাশয়গণ১---- 
হোরে। হও স্থির ভূপাঁল-তনয়'।' 
( অনুচরবর্গের উভয়কে বিভিন্নকরণ ও উভয়ের কবর 
হইতে উত্থান । ), 

হাম্। যদবধি চগ্ু। মম না হয় নিস্তেজঃ.. 



৮ সনগর্ভীঙ্ক।] . হ্াঁয্লেট,। ১৭৩ 

রাণী 

হাস্। 

ধাজা। 

ঞ্ছামৃ। 

ধানী। 

তদবধি বরণে আমি সতত প্রস্তত। 

প্রাণাধিক, 

কি হেতু এবাণী ? 
অফেলিয়া ছি'ল মম প্রাণের রতন, 

বড় ভালবাসিভাঁম তাষে ।॥ 

(লেয়ারটিসের গ্রাতি ) 

চল্লিশ মহন আতা বহিলে তাহার 

না পারিত দিতে প্রেম মম সমতুল। 

কি পার করিতে তুমি তগিনীর হেতু ? 
উন্বীন্ত হ'য়েছে পুত্র জেন লেফ়াটিন্? 

হউক নিপাত সবে ! 

দেখাও 'আমারে। 

ভগিনীর হেতু কি পার সাধিতে ? 

করিবে রোদন কিন্বা রণ*মাঁয়োজন ? 

কিম্বা অনশনে দিন কাটাবে তোমার ? 

অথবা আপন হি দ্বিখণ্ড করিবে ?. 

আঁহারীয় হবে কিবা হাঞ্গর ক্ষুত্তীর ? 

আমি কিন্তু অই 'সব পারি করিষারে। 

আসিয়া লেয়াটিদ্ তুমি 

কবরে প্রোথিত হতে ভগিনীর পহ) 
আমি কি পারি না তাহা? 

তব সম সর্ধকার্ধো আমিও সক্ষম । 

বাতুলত1 মাত্র ইহ1। 

উন্মত্ত বর্ধিত ইইবে 



৯৭৪ 

স্াম্। 

রাঁজা । 

হ্থামূলেট্॥ [ ৫ম অঙ্ক।] 

বাক্যে তর্ক করিলে তাহার । 

(লেয়ারটিসের প্রতি ), 

শুন ভাই, 

তব সনে নাহি হয় কলহ আমার, 

তবে কি কারণে. কর দ্বন্দ্ব মোর সহ £ 

ধর তুমি উন্নত হৃদয়, 

চিরদন তব প্রতি আছে ভালবাসা ; 

অপরের যাহ] ইচ্ছ! করুক আগায়, 

দৃক্পাত না করি তাহে নাহি কিছু ভয়! 

(প্রন্থান।) 

(হোরেসিওর প্রতি )- 

কুমারের পাছে পাছে ষাওহোরেসিও | 

(হোরেপিওর গ্রস্থান)। 

(জনাস্তিকে, লেয়ারটিসের প্রতি). 

গত রাত্রে বলেছি যে সব 

হইওনা! বিম্মরণ তাহা), 

হ'রোনা অধীর, 

হৃদয়ে ক্ষমতা ধর ।' 

প্রাণাধিক। মহিষী আমার; 

পুজে সদা নয়নে রাখিবে। 

কবরের কার্য হল শেষ» 

এস সবে আমার প্রাসাদে । 

( সকলের প্রস্থান। ) 



দ্বিতীয় গীভাঙ্ক। 
রাজপ্রামাদস্থ দরদালান। 

(হ্যামলেট, ও হোরেসিওর প্রবেশ | )। 

হ্যামৃ। এতদূব করিলে দর্শন ; 

অন্য দৃশ্য হেরিবে সত্বর | 

সকল ঘটনা তব আছেতে স্মরণ ? 

গোরে। স্মরণ, কুমার ! 

হাম। অন্তরের প্রতি শিরা ভাই, 
পরম্পর করিছে বিরোধ, 

নিদ্রাহীন নয়ন আমার । 

শোন হোরেসিও, 

কহি এক অপুর্ব্ব কাহিনী ।' 

যখন আছিন্থ আমি তরীর উপরি, 

অকস্মা সন্দেহ হইল; 

মম কক্ষ হ'তে 

সামুদ্রিক পরিচ্ছদ করি পরিধান, 

চুপি চুপি নামিয়া আইন্কু। 

যেই কক্ষে বাজদূতদ্ব 

নিদ্রার কোমল ক্রোড়ে আছিল শয়াঙ্গ, 

ধীরপদে প্রবেশিনন তথা । 

খুলি রাজশলিপি 

করিলাম পাঠ মনে মনে । 



১৭৩৬ 

হোবে। 

হ্থাম্। 

হোবে। 

হাম্। 

হায্লেট,। [৫ম অঙ্ক।] 

োন লিপি-মন্্ ভয়ঙ্কর ; 
ইংলগ্ের কুশল জিজ্ঞাস 

লেখা আছে তায়, 

কুমারের বড় দুন্রণন্ত স্বভাব» 

সেই হেতু প্রেরি তাবে । 
অনিরাত্ কুঠার মাঘাতে 

দ্বিথগড করিয়া শিরে 

পাঠাইবে শমন জাগারে ! 

এতদূর হয় কি সর্ব 

অসম্ভব কিবা মাছে ভবে 

লহ লিপি, 

পাঁঠ কর আবকাশ মতে! 

পরে কি করিন্ু আমি, 

শুনিষে কি তাহা ৭ 

বল যুবরাজ, 

কৌতুহল হয়েছে আমার, 
বল সব দয়া করি। 

মন্তিষ্ক আমার 

অই লিপি পাঠ করি বিকৃত হন । ঃ 

বসি সেই স্থানে 

অন্য লিপি লিখিনু সত্ব । 

কি লিখিনু জান কি তা তুমি ? 

হোরে। কহ মোরে বন্ধুর । 

হাম্। ইংলগ্ডের সন্থ 



[জ্মগর্ডাঙ্ক ]. হ্যামলেট? ১৭৯ 

আমাদের না হবে বিরোধ, 

পরস্পরে লখ্যতা রহিবে, 

পরস্পরে মঙ্গল দেখিবে। 

এইরূপ বহুবিধ শিখি, 

পরে লিখিয়াছি, 
এই দুতদ্বয় 
অতি অবিশ্বাসী নরা), 
মুহূর্ত না বিলম্ব করিয়ে 

লবে প্রাণ উভয়ের, 

চিন্তার সময় নাহি দিবে 

হোরে । শিরোনামা কিরূপ লিখিলে ৭ 

স্বাম্। ঈশ্বর সহায় হ'ল মম। 

পিতার মোহর এক আছিল নিকটে 

সে মোহর আজও রাজ্যে চলে ।। 

শিরোনামে অঙ্কিত করিন্তু। 

পরুদ্িন' সামুদ্্রিক রণ 

হল আমাদের পোতে ). 

পরে শুনিয়াছ সব, 

কি ঘটন। ঘটিল সবার।। 

হোরে.। . গিল্নৃষ্টারুগও রোজেনক্রান্জ., 
উভষে করেছে যাত্রা ইংলগু- উদ্দেশে । 

স্বাম্। দেখ বন্ধু, . 

নিজ পাপে ভোগে নিজে নর, 

 ছিল'পাঁপ অন্তরে তাঁদের, 
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বিনাশের তাহার কাঁরণ। 

হোরে। রাজার আচার শুনি হয়েছি স্তভ্তিত। 

হআাম্। যেপাপাস্বা নাশিল জনকে, 

জননীরে করে দ্বিগারিণী, 

মম প্রাণ বিনাশের হেতৃ 

সতত মনন যাঁর, 
তার সনে কি রূপ আচাব। 

করিবারে উপযুক্ত হয়? 

হোরে। ইংলগু হইতে 

আনিবে সন্ধান ত্বরা'। 

নাহি জানি কি করিবে রাজা %& 

হা'মূ। সম্বাদ আপিছে ত্বরা | 

নাহি আছে তাহাতে. মঘশয় ॥ 

কিন্ত্ব বড় ছুংখ. হয় মনে» 

লেয়ার্টিস্ষনে . 
বিরোধ করিতে হল ॥ 

করিধ বন্ধুত্ব গার সনে, 

হোরে। মাগিব প্রণয়-ভিক্ষ! তায ॥ 

আসে কেবা এই দিকে? 

( অস্রিকের প্রবেশ। ) 

অস্ কুমারের স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তনে সকলেই আন- 

ন্দিত ও হুথী। ডঃ 

স্বাম্। মহাঁশর়ঃ আমাৰ বিনীত ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। 
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অই সামুদ্রিক মক্ষিকাঁর নামটা ফি জান? 
'ছোঁরে,। না, কুমার | 

হাম্। 

অনস্। 

হাম্। 

অস্। 
হাম্। 

অস্। 

হাম্, 

অস্। 

হাম্। 

না জান এক রকম ভালই হয়েছে । জাঁনাট? 

বড় পাপ। | 

কুমার, যার্দ আপনার অবকাশ থাকে তাহলে 

মহারাজের একটা কথা আপনার নিকট নিবেদন 

করি। 

বিলক্ষণ অবকাশ আছে আপনি বলতে পারেন । 

আপনি অমন বক্র গাজে দিয়াছেন কেন? 

তাঁ ঠিক্ হ'য়েছে। 
আজ্ঞে, বড় গ্রীল্স। 

না, আজ বড় শীত। উত্তরে বাতাদ বইহছ | 

বাস্তবিক আজ একটু শীতের প্রকোপ দেখতে 

পাচ্ছি ॥ 

কিন্ত আমার বোধ হয় আজ, যেন গ্রীক্ষটা একটু 
বেড়েছে । 

ভয়স্কর বেড়েছে কুমানধ। 

বড়ই প্রকোপ হয়েছে ।- 

মাহা হউক কুমার, মহাধাজের আগায় প্রতি 
আদেশ হয়েছে আপনাকে জানাতে 'যে সাপনার 

মস্তকের উপর ভারি একট! বাঁজি রাখ! হ'য়েছে। 

এই বিষয়েরু জঙ্য১-- 

স্মরণ কেখ_ 

অস | ভাঁবুপর "অঙ্ুগ্র£ ক'রে শনুন্। লেয়ার্টিন, 
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সগ্গ্রতি এ রাজো প্রত্যাবর্তন করেছেন, যথার্থ 

কথ বল্তে গেলে তিনি অতি ভত্র। অনেক 

গুণ তাহার হদয়ে শোভিত করে। 

হাম্, মহাঁশয়। তা আমি বিশেষরূপে জ্ঞাত আঁছি। 

তার ধীরতা, স্রশীলতা ও বীরত্বের জন্য আমিও 
তাকে মান্য করি। 

অস। কুমার, আপনি যথার্থ ই বলেছেন। 

স্যামৃূ। কি জন্য তাকে আমর] বিষ নয়নে দেখ্ব? 

অস। আজ্ঞে? 

হোরে। অপরের রূসনা উচ্চারিত বাক্য কি আপনি 
বুঝতে পারেন না? 

হাম । অই ভদ্রল্ঠকটার নাম এখানে উল্লেখ করবার 

কি প্রয়োজন ? 

অস.। কার নাম বলছেন ? লেয়াটিসের ? 

হোরে। কুমার, ইনি ভাগার শুন্য হ'য়েছেন। হহীক্ 
ভাগ্ডারে আর মিষ্ট বাক্য নাই 

হাম্। তারপর আপনার আর কি বলবার আছে বলে 

ফেলুন । 

অস। আপনি বোধ হয় অজ্ঞাত নহেল যে-- 
হ্াম্। তার পরে বলে ষান্। 

অপ । আপনি অজ্ঞাত নহেন যে লেয়ার্টিস কত গুথ 
ধবেন-- 

হাম । আম তান্বীকার কৰে মাহম করি না, সা হ'লে 

আমাকে অনেক তুলন! করতে হবে। 
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অন. । 

হামু। 

অন 

হাম্। 

ম্প 

আজ্ঞে আমার বন্বার অর্থ এই যে, তিনি অন্ধ 

বিষয়ে বিশারদ | 

তাহার অন্নকি? 

ছোরা ও তরবারি । 

এই ছুইটী অস্ত্র মাত্র । ভাল, তার পর? 

মহারাজ লেয়াট'মের সহিত ছয়ট। উত্তম অশ্ব 

বাজী রাগিয়াছেন। | 

কি বিষয়ের উপর বাজী রাখ। হইয়াছে ? 
আপনার সহিত দ্ন্ব যুদ্ধে। লেয়ার্টিকে সকলে 

অন্ববিশাঁরদ বলে। তজ্জন্য মহারাজা কুমারের 

হঃয়ে তাঁর সঙ্গে বাঁজি রাখিয়াছেন, যদি লেগ্াটিস 

আপনাকে তিনবার আঁঘাঁত করিতে পারেন, 

তাহা হইলেই তীহার বাঁজি জিৎ হইবে। 

এক্ষণে কুমারের অনুমৃতিসীপেক্ষ । 

যদি আমার অন্থুমতি না হয় ? 

সে কুমারের ইচ্ছ1। 

মহাশয়। আমি এইখানেই অপেক্ষা করব । 

যদি মহারাজের এতাদৃশ অভিলাষ হইয়া থাকে, . 

তাহ। আমি পূরণ করিতে সম্মত আছ্ছি। অস্ত্র- 

শন্্র আনয়ন করিতে বলুন। যর্দি আমীর 

প্রতিদবন্দীর ইচ্ছ! থাকে, তবে আমার আর কোন 
আপত্তি নাই। যদি পারিঃ মহারাজের হয়ে 

আমি বাঁজি জিতিতে চেটণ করিব। যদি পরা- 

জিত হই, তবে ৪জ্জা ৩745 চর সহচর হ'বে। 
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অস | মহ্াাবাঁজকে তবে জ্ঞাত করাই গে? 

হতাম । অবশ্া পারেন। | 

অস.! কুমারের আজ্ঞালীন। 
(প্রস্থান |) 

হাম্। কেমন আজ্ঞাণীন দেখলে? 

হোরে । আমার দেখতে বাকি নাই। 

(জনৈক লর্ডের প্রবেশ )। চ 

লর্ড । কুমার, মহারাজ আপনার নিকট যুবা অগ্রিককে 

দিয়া যে সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন, আাহাতে 

আপনি সম্মত আছেন জানিয়া মহারাজ আমাকে 

আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। আপনি 

এখানে অপেক্ষী করিতেছেন শুনিয়া তিনি 

জানিত্তে পাঠাইল্েন যে, আপনি লেয়াটিসের 

মহিত অসি-ক্রীড়ী করিতে প্রস্তত হইয়াছেন, 

না কিছু বিলম্ব আছে? 

শাস।, বাঁ্যান্থযারী আমি সততই প্রস্তত। মহারাজের 

যখনই অশ্রমতি হ'বে, তখনই ক্রীভীক্ষেত্রে অব- 

তীর্থ হইতে আমি শ্রন্তত যদি লেয়াটস, 

গ্রস্তৃত হইয়া থাকেন, আমিও গ্রস্তত । 

লর্ড | ম্হারাঁজ, মহিষী ও অপরাপর দকলে আসিতে 

ছেন। 
৬ 

ক মহিবী ইচ্ছা করেন যে লেয়াঁটিসের সহিত অসি 



হয় গরভীষ্ক। 

হামূ। 

হোরে। 

হ্।ম্। 

হোরে। 

হাঁম্। 

হোরে। 

হাস্ 

1]. হ্যাম্লেট,। ১৮৩. 

ক্রীড়ার পুর্বে আপান তাহীকে প্রিয় সম্ভাষণ 

করেন। 

তিনি ভাল কথাই বলিরাছেন। 

€ লর্ডের প্রস্থান )। 
কুমার ! আপনি বাজতে ভাবিবেন । 

আনার তে] তাহ মনে হয়না। লেয়:টস 
যখন ফ্রান্সে যাত্রা কশিয়াছিলেন, তখন সমততই. 

আশি আঅস-ক্রীড়াহ রত ডিলামণ হ্বতরাৎ উহ 

অম'র এক প্রকার অভ্ান্ত হয় গিয়াছে । তুমি 

দেখে যে আমি নিশ্চয়ই জয়লাভ করতে সমর্থ 

হ'ব । কেবল ভ্যদয় বড়ই আকুল আছে, কিন্ত 

তজ্জন্য কিছু এসে খবে না] 

কিন্তু কুমার, 

কিন্ুর কোন আবশ্তক নই । 

শুনুন কুমার! যদি আপনার হৃদয় নিতান্ত 

অদ্থির হয়ে থাকে, তাহ'লে আমাকে বলুন । 

আপনার শরীর ভাল নাই বশন্বেম্মামি অস্ত্রক্রীড়! 

স্থগিত রাখি | 

না, লা, তা কারনা। বোধ হয় এমন শুযোগ 

আর উপগ্চিত ন হ'তে পারে। বশ্বরিক ইচ্ছায় 

জগত পরিগাপিত হাচ্ছে। যাঁ হইবার তা অদ্যই 

হ'য়ে যার 
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( রাজা, রাণী, লেয়াটিস্, সভাসদ্গণ, 
অস্রিক্ ও অস্ত্রশস্ব লইয়। 
অন্ুচরবণেরি প্রবেশ )। 

রাজা। (লেগাঁটিসের হস্ত গ্রহণ করিয়া ) 

সামলে এস মম পাশে ও 

দিতেছি এ কর তব করে, 

মিত্রতভার শোত, 

উভয়ের হুৃদে যেন হয় বহমান । 

( লেয়ার্টিসের করে হুাম্লেটের করম্থাপন ) 

হাঁম্। ( লেয়ার্টিসের প্রতি ) 

কর ভাই মাজ্ভ্না আমায়। 

বহু দোষে দোষী তব পদে, 

নিজ গুণে মার্জনা করিবে। 

জান ভাই অদৃষ্ট আমার, 

অতি হতভাগ্য আমি, 

বহু ভোগ হয়েছে আমার । 

ছু শীল সুবোধ তুমি, 

কিন্ত হায়! ভন্মত্তত! মোর 

কঃরেছে অনিষ্ট তব কত। 

সে সবার করহ মাজ্জনা ৷ 

হ্বামলেট কভু পারে অনিষ্ট সাধিতে 

প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর লেয়ািস গ্রাতি ? 

হামলেট কখন পারে না। 
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লেয়! । 

হ্বাম্। 

লেম্বী। 

হ্যাম্। 

উন্মন্ততা কারন ইনার, 

নহে দোষী স্যাশ্লেট, তব। 

করি ভাই ঈশ্বর শপথ, 

জ্ঞানে তব অনিষ্ট সাধিতে 

কথন মনন ভীই করি নাই আমি | 

চিরকাল দেব জ্ঞানে 

পুজি তব গুণরাশি হৃদয়-নিলয়ে | 

হামলে, লেয়াটিস প্রতি 

কথন অন্তাঁয় ভাই পারে না করিতে। 

পুনঃ বলি, 

উন্মন্ততা ইহার কারণ; 

উন্মস্ততা আততারী মম। 

বল ভাই, বল বন্ধু মোরে, 

নাহি আর মম প্রতি রোষ? 

তব বাক্যে লভেছি সন্তোষ; 

ভাঁলবান। বিনিময়ে লহ ভ!লবাসা। 

এস মোরা করি আলিঙ্গন । 

( অনুচরগণের প্রতি ) 

দেহ অসম আমাদের করে, 

ভায়ে ভায়ে কৰি অসি-খেল1। 

দেহ এক অন্তর মৌবে। 

স্ুনিপুণ অন্ত্রবিশারদ তুমি | 

লেয়া । উপহাস করিছ আমায়। 



১৮৬ হাম্লেট। [৫ম অঙ্ক।] 

হাম্। ঈখর শপথ 

নহে উপহাস ইহা 

রাজা । দেহ অস্ত্র অস্বিক উভয়েন্ করে। 

পুত্র হথাম্লেট, 

জান তুমি উপহার 'কখা ? 

হাম্। বেশ জখনি মহারাজ। 

কিন্ত দেব দুর্বলের প্রতি 

রাখিয়া বাজি, তাইইসন্দ হয় মনে! 

রাজা । নাহি ভম্ব মম, 

জানি আমি উভয়েরে। 

হোরে। এ অস্ত্র দুর্বহ, 

দেখি অন্ত কৌন অনি । 

হাম্। উপযুক্ত-এ অসি আমার । 

(উভয়ে অসি-ক্রীড়ায় উদ্যত।) 

রাজ।। আন পানপাত্র এই স্ছলে। 

হ্যামলেট যাঁদ জরী হয়, 

চারিদিকে কামানের ধ্রনি 

করুক মোষণ! 

জয়বার্তী গভীর নিবে, 

“মহারাজ করে পান কুমারের হেতু? । 

কর অভিনয়, 

দর্শকমণ্ডলধ 

্যাক়্রূপে করুন বিচ । 

স্থাম। এস বন্ধু। 



[২য় গঞ্ডাক্ক ] হামূলেট, ! ১৮৭ 

জেয়া। এস যুবরাজ । 

পু (উভয়ের অসি-খুন্ধ |) 

হাম। খআঁঘাতিম্থ একবার । 

লেয়া। কই, না।, 

হাম্। হউক বিচার তবে। 

অস্। একবার হয়েছে আঘাত । 

লেয়া। ভাল, তবে হ”ক্ পুন্ব্বা। 

ব্বাজা । রহ ক্ষণকাল । 

দাঁও মোরে করিধারে পান । 

এই যে মুকুতামাঁলা দেখ মম করে, 

হা'মূলেট পাবে পুরস্কার | 

দাও করি পান, 

হ্যামূলেটে দাও পাত ভরি । 
(নেপথ্যে ভেরীরব ও কামাননিকধধোষ।) 

হাম্। রাখ পাত্র ক্ষণকাল, 

ক্রীড়া আগে সমাপ্ত হউক | 

( পুনর্বার অশি-যুদ্ধ।) 

অপর আঘাত দিন্ু এক। 

কিবা বল তুমি ? 

লেয়া। সামান্ত পরশ মাত্র করি তা স্বীকার । 

রাজা । পুত্র আমাদের হবে জগী। 

রাণী! স্কুলকায় পুত্র মম, 

দেখ স্বেরর হ'ভেছে নির্গম, 

দীর্ঘশ্বাম পাঁড়িছে লঘনে। 



১৮৮ 

হ্বাম। 

রাজা । 

রাণী 

রাজা 

হ্যাম্। 

রাণী। 

লেয়া। 

রাজা 

হাম্। 

হ্যামলেট, | [৫ম শঙ্ক।] 

এস হ্ামূলেট » 

লহ রুমাল আমার, 

মুছ তব হুন্দর বদন। 

করি পান প্রাণথাধিক 

তোমার মঙ্গল হেতু । 

ভাল মাতা। 

মহিষি ! করনা পান। 

মম মহারাজ । 

পুত্রের মল হেতু করিব এ পাঁন। 

(পানকরণ ) 
(স্বগতঃ) কি সর্ধনাশ ! 
বিষাক্ত যে পাত্র রেখেছিন্থু 
তাহাই করিল পান বাণী। 
নাহি আর উপায় ইহার। 
যতক্ষণ নাহি হই জয়ী, 

ততক্ষণ ন করিব পান। 
সরে এস, 

দিব মুছে বদন তেখমার । 

(জনাপ্তিকে.) 

মহারাজ! 

এইবার আঘাতিব তারে । 
সন্দেহ তাহায় হয়। 

এইবার তৃতীয় সমর, | 
সাধামত বীরপণ! দেখাও এবার 



[২য় গর্া্ক। ] হামূলেট। ১৮৯ 

সন্দ হয় মনে, 

» এ ক্রীড়ায় হ'লে পরাজিত | 

লেয়া। এধারণা তব? 

ভাল, এন এইবার । 

(উভয়ের যুদ্ধ)। 

অস্। কুমারের জয় হবে নাহিক সংশয় । 

( লেয়ার্টিসের হ্যামূলেটকে বিষাক্ত অনি আঘাত )। 

(রণবিহ্বলে উভয়ের অন্তর বিনিময় ও সেই বিষাক্ত 

অপি দ্বারা হা!ম্লেটের লেয়ার্টিস্কে আঘাত) । 

রাজা । বিভিন্ন করহ উভে, 

ক্রোধের সঞ্চার হইজ্াছে উভয়ের । 

স্যাম । না, এস পুনর্বার । 
(রাণীর পতন )। 

অস্। অকম্মাৎ কি হণ্ল রাণীর ? 

দেখ সবে মহিষীরে । 

( পরিচারিকাগণের শুশ্রাধা।) 

হোরে। শোণিতের প্রবাহ বহিছে 

ডভয়ের অঙ্গ হ'তে । 

কহ রাজপুত্র, 

বিশেষ তো পাওনি আঘাত £ 

অস্। তুমি বা কেমন লেয়ার্টিন্ 
লেয়া। বিশ্বাসঘাতকতা 

হয় মম মৃত্যুর কারণ। 

হামৃ। কি ভাবে আছেন রাণী? 



১৭১৪ 

রাজা। 

রাণী। 

সবাম্। 

লেয়া। 

হামৃলেট, [ঞমন্সন্ক |] 

উনয়েব রক্ত 5 হেত, 

মুন্ডি হলেন রাহ্জী। 

নী, না, মিগা। ণাশা, 

প্রাণাি” পুত্র হাঁম্লেটও 

করিআাছি ব্ষপান। 

(বাণীর মৃত্যু )। 

অত্য'চাব! কতদ্নতা !! 

ছার রোধ কর চারিধার, 

করা অতাচারা, 

অন্বেষণ কর ঢারি'দকে। 

( লেযাটি যের গতন .) 
হের ক্ষত হা'মৃলট |. 

তোমারও আসিতছে কাল, 

নাহ অ'র শিলম্ব হাহার। 

নাহ কোন ওষধ জগতে, 

এ বিষের দরে প্রতীঞর। 

অদ্ধ ঘণ্টা নাঠি৪ তোমার, 

আসে মহাকাল উদ্ধাশ্বাসে | 

ক্ৃতত্ন কূপাএ হয় কুমারের করে । 

মম ক্লুতত্রতা হেত, 

সে কপাণ মেোরেও নাশিল । 

হের, 

শুইয়াছি যেইথাঁনে শুইব তথায়। 

উঠিতে হবেন। আর জেনো সুনিশ্মর। 



[ ২য় গর্ভাঙ্ক। ] হ্ামলেট,। ১৯১ 

হৃ+স্। এখন ৭ অনিতে শাছে বিষেল প্রভাব, 

রেটিষ!। ক্ষমা শোর কর্তর প্রকাশ। 

(রাজার বক্ষ অস্মঘাত )। 

সকলে । বিদ্রোহ ! বিদ্রোভ! 

বাজা। 

হাম্। 

লেয়া। 

হাঁম্। 

এখনও সকলে রদ মোরে; 

সামাগ্ঠ আঘাত মাত্র ইহা। 

বে পাপাস্মা নরাণম ] বিখাসঘাঁতক !! 

হত)কারি! পুনরাঁষ কর বষপান। 

| ( পুনর্ধীর আখাত 1) 

নহে তোর সম্বন্ধ হেথা, 

যারে পাপী জনশীর সনে। 

(রাজার মৃত ।) 

উপঘুক্ত £তিফল হ'য়েছে রাজার । 

করেছল শ্বহস্তে প্রয়োগ' 

যেই নিষ, নিতে তর প্রাণ; 

সেই বিষ নিজ্জ প্রাণ উত্সর্দ করিল। 

ক্র্ম মোরে মহায্া হাম্লেট, 

জনকের নৃত্য কিম্বা আমার মরণ 

নচে তো'ম। হতে ভাই, 

আমিও তোমার নহি মৃত্যুর কারণ। 

( লেয়ািসের মৃত্যু )। 
ঈশ্বর তোষীয়ি ভাই করুন গ্রহণ। 
আমি যেদেছি' তব পিছে 

হোররপিও হনয় বান্বীব মাখার, 



১৯২ হামূলেট, 1 €ম অন্ক। ] 

প্রিয় মিত্র চলিলাম আমি । 

'ভাগিনী রাঁণ, 

তুমি৪ চলিলে, এস তবে !-_ 

হোরেসিও, 

পাৎশুবর্ণ বদন তোমার, 

কাপিতেছ ঘনঘন, 

জেনেছি কারণ তব; 

করেছ মনন, 

মম সহ করিতে গমন । 

করি অনুরোধ, 

তাজ এই বাঞ্া বন্ধুবর, 

ধর প্রাণ আমার কারণ। 
জানাবে জগত জনে 

€হাবে। 

হামূ। 

এ দৃশ্যের যথার্থ যে হেতু। 

ন', না, বন্ধু প্রাণ আর পারিনা ধরিতে, 

ডেনাপেক্ষী রে'ম-ভাব হৃদয়ে আমার; 

এখনও কতক বিষ পান পাত্রে হেরি, 

পান করি যাই ভাঁই ভোমার সহিত । 

(টি্ষিপাত্র পাঁনোদ্যোগ।) 
যদি যাঁকে মনুষ্যত্ব অন্তরে তোমার 

বিষ পাত্র দাও মোর করে| 

( বিষ পাত্র লইয়া ভূমিতে নিক্ষেপ ) 

যা'ক্ বিষ, নাহি কাধ আর। 

হোরেমিও, প্রাণের বান্ধব, 

রা 



[ত্য গঞ্ভাঙ্ক।] হ্যামলেট, । 

আজিকার এই অভিনষফো 

কত লোকে কন্ত কথ! বলিবে আমায়, 

ধর প্রাণ আমার কারণ, 

জানাইতে সাধারণে মরম ই'ভার'। 

€ নেপথ্যে ভেরীরব ও কামান গর্জন | 

আস্. 

হ্াম্। 

কি কারণে বণরব হয় বহির্দেশে ? 

যুব ফর্টিশক্রাস্, 

পোলাগুতবিজয় কারু হ'ন সমাগত, 

সেই "ছত রণলূব হতেছে, কুমার | 

হোরেসিও, 

মুহা মম হয় সনিকট। 

মুহুর্তে জীবন বাহি রিলে, 

উৎলগ্ের বারী আর শুনিতে না রব । 

ভনিষাৎ চক্ষে কিন্ত হেরি মিত্রবর, 

ফটিন্রাস্ হবে রাজা এদেশের । 

দিও তারে অঙ্িমের আশীর্বাদ “মার, 

বল তারে এ সবার প্রকৃত ঘটনা --. 

রসনা নীরস হল, 

দেহ মোবে অনভ্তিয বিদায় । 
(হ্য।ম্লেটের মুত ) 

( ফর্টিন্ত্রাস্, ইংরাঁজ রাজ-দুত ও সৈন্যগণ 

ফর্। 

হোোরে। 

প্রস্ভৃতির প্রবেশ 1) 

একি দৃশ্য ভয্ন্কর ! 

কি দেখিছ মুবরাঁজ ? 
৯৭ 



ফর্। 

২2 শাসিত তা ৮ উনি বাঞে অসিত 

হ্যামূলেট,। £ম অস্ক ।] 

চাহিও না জানিতে কারণ, 

বড়ই অদ্ভুত ইহা, বড় ছুঃথময়। 
ওরে মহাকাল, 

কাল নাম সার্থক হইল । 

নাহি জানি কিবা ভোগ রাজত্বে তোমার, 

মহ'মূল্য এতগুলি প্রাণ, 

সেই হেতু কর আব।হন? 

১ম রজদৃত। বড়ই ভীষণ দৃশ্য ! 

হোবে। 

আপিয়াছি সবে ইংলগও হইতে, 

জানাইতে ডেন্-নৃপতিরে, 

আজ্ঞা তার হয়েছে পালন; 

রোজেন্ক্রাঞ্জ, গিল্ডন্ার্ন্ সহ, 
গিয়াছেন শমন ভবনে । 

এ বার্তা! হেত, 

কেবা দিবে ধন্যবাদ আমা সবাকাবে । 

ভূপতির মুখ হ'তে ধন্তবাদ রব 
উচ্চারিত নাহি হস্ত কভু, 
যদি তার থাকিত জীবন । 

তাহাদের মৃত্যুর অনুজ! 

কভু নাহি দিয়াছেন তিনি। 

ঘাঁহা হ'ক-কর সবে মৃতের সতকার। 

পরে আমি জানাব সবারে, 

কিবা অতাচার কিবা নৃশংদ আচার 

ডেন্নাক সহ করেছিল এতদিন । 



[২ গর্ভাঙ্ষ।] হ্যামলেট, ১৯৫ 

ফরু। শুনিব সতৃবে সবে প্রকৃত ঘটনা । 

নহে হাখে কিন্তু মহাঁছুঃথে 

' লব আমি এ রাজের ভার।, 

হোরে। 

ফর্। 

যদিও এ রাজা এবে বর্তিছে আমায়, 

কিন্ত হায়! জানেন ঈশ্বর, 
নহে স্থুখে লইতেছ এ র'জ্যের ভার । 

কুমারের অন্তিম আশীর্বাদ 

জেনো যুবরাঁজ। 

সকল ঘটন! 

সৎকারের পর আমি জানা সকলে । 

চখরিজন সৈম্থাধ্ক্ষ এস এই দিকে । 

লহ কুমারের মুত দ্রেহ, 

সামরিক মতে 

করহ সৎকার সবে। 

অছো যদ থাঁকিত কৃমার, 

জগতের শ্রেষ্ঠ নরপতি 

বলি, ইনি হ'তেন আখাত | 

পর্বগুণে গুণাকর ছিলেন জগতে । 

শীঘ্র করি মৃত দেহ করহ অন্তর, 

আর এই দৃশ্ঠ আমি পারিনা হেরিতে, 

উঠ্চ্চঃশ্বরে গাও শবে কুমারের জয়। 

এই দৃশ্ত উপধুক্ত সমর-গ্রাঙ্গ পে, 



১৯৬ হাম্লেট, | [ ৫ছজন্ক।] 

কিন্তু এইট স্থানে 

নহে ইহা] নয়নের আনন্দবদ্ধীন। 

চল সবে; 

কহ দুর্গে কামান দ্রাগিতে। 

( সকলের প্রস্থান ও নেপথ্যে রণবাদ্য ও. 

কামান গঙ্জন |) 

সমাপ্ত |, 
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